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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o   Nº 1.568, de 13 de Maio de 2021
Suspende parcial e provisoriamente dispositivos do regulamento do im-
posto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tação de Serviços de Transporte interestadual e intermunicipal e de co-
municação - ricMS-Pa, aprovado pelo decreto nº 4.676, de 18 de junho 
de 2001. 
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e V, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no convênio icMS 73, de 8 de julho de 2016, que 
autoriza a concessão de redução de base de cálculo do icMS nas operações 
internas com Querosene de aviação - QaV e Gasolina de aviação - GaV; 
considerando o disposto no convênio icMS 64, de 30 de julho de 2020, 
que autoriza os Estados e o distrito federal a não exigir o icMS devido pelo 
descumprimento de compromissos assumidos como requisito à concessão 
de benefícios fi scais previstos no Convênio ICMS 73/16, quando derivar 
exclusivamente dos efeitos econômicos negativos relacionados à pande-
mia da doença infecciosa viral respiratória causada pelo novo coronavírus 
(coVid-19); 
considerando o disposto no convênio icMS 28, de 12 de março de 2021, 
que prorroga disposições do convênio icMS 64/20; 
considerando o disposto no decreto nº 800, de 31 de maio de 2020, que 
institui o Projeto rEToMaPará, 
d E c r E T a: 
art. 1º ficam suspensas, até 30 de junho de 2021, as contrapartidas exi-
gidas pelos arts. 306 e 308, inciso iV, do anexo i, do regulamento do 
imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação - ricMS-Pa, aprovado pelo decreto nº 4.676, de 18 de junho 
de 2001, para fruição do benefício fi scal da redução da base de cálculo do 
icMS incidente nas operações internas de Querosene de aviação - QaV e 
de Gasolina de avião - GaV. 
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Ofi cial do Estado, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2021. 
Palácio do GoVErNo, 13 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o  Nº 1.569, de 13 de Maio de 2021
Homologa o decreto nº 030/2021, de 13 de a bril de 2021, editado pelo 
Prefeito Municipal de Jacareacanga, que declara “situação de emergência”, 
em virtude de fortes chuvas nas áreas naquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o decreto Municipal nº 030/2021, de 13 de abril de 2021, 
editado pelo Prefeito Municipal de Jacareacanga, que declara “situação de 
emergência” em áreas daquele Município, afetadas pelo impacto causado 
pelas tempestades;
considerando o Parecer Técnico nº 04/Seção-Pa, que opinou pelo reconhe-
cimento de situação de emergência no Município de Jacareacanga;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/400765,
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 030/2021, de 13 de abril de 2021, editado 
pelo Prefeito Municipal de Jacareacanga, que declara “situação de emer-
gência”, em áreas daquele Município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 655864



 diário oficial Nº 34.583  5 sexta-feira, 14 dE Maio dE 2021

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
Miria caZEiro TEiXEira para exercer o cargo em comissão de assessor 
de Gabinete.
Palácio do GoVErNo, 13 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
EdlENE alVES da SilVa para exercer o cargo em comissão de assessor 
de Gabinete.
Palácio do GoVErNo, 13 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
adElia SilVaNa da SilVa SoarES para exercer o cargo em comissão de 
assessor de Gabinete.
Palácio do GoVErNo, 13 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com art. 20, § 2º, da lei nº. 9.049, de 29 de 
abril de 2020, rENaN loBaTo coSTa para exercer o cargo em comissão 
de coordenador Técnico, código GEP-daS-011.4, com lotação na agência 
de Transporte Metropolitano – aGTraN/Pa.
Palácio do GoVErNo, 13 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com art. 20, § 2º, da lei nº. 9.049, de 29 de 
abril de 2020, MarcoS MaUricio ViaNa PorTo para exercer o cargo em 
comissão de coordenador Técnico, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
agência de Transporte Metropolitano – aGTraN/Pa.
Palácio do GoVErNo, 13 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

errata
No Decreto de 20 de abril de 2021, publicado no Diário Ofi cial do 
estado nº. 34.559, de 20 de abril de 2021, página 13, coluna 2, que 
trata da exoneração de SÉrGio ricardo BENEdETTi do cargo em comis-
são de Gerente regional, código GEP-daS-011.4:
onde se lê: ...com lotação na agência de defesa agropecuária do Estado 
do Pará – adEPará.
Leia-se: ...com lotação na agência de defesa agropecuária do Estado do 
Pará – adEPará, a contar de 31 de dezembro de 2020.

Protocolo: 655865

d e c r e t o  Nº 1563, de 12 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 39.637.595,86 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especifi cado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 39.637.595,86 (Trinta e Nove Mi-
lhões, Seiscentos e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Noventa e cinco reais e 
oitenta e Seis centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

081012781114997659 - SEEl 7368 449051 1.750.000,00
081012781214998317 - SEEl 7368 335041 750.000,00

251022884600009043 - Enc. PGE 0301 339091 3.844.594,11
251022884600009068 - Enc. PGE 0301 339091 6.364.300,56

281010460814918715 - NGPr 0301 449052 200.000,00
362011412215087683 - fundação ParáPaz 0301 339030 550.000,00

462021339215038841 - fcP 0301 334041 230.000,00
462021339215038841 - fcP 0301 335041 400.000,00

901011030215078878 - fES 0349 334181 10.974.460,91
901011030215078878 - fES 0349 335043 9.838.160,40
901011030215078878 - fES 0349 339039 4.623.244,88

961011112212978338 - NGPMcrEdcid-adM 0301 339092 96.350,00
961011112615088238 - NGPMcrEdcid-adM 0301 339092 15.081,00
961011113115088233 - NGPMcrEdcid-adM 0301 339192 1.404,00

ToTal 39.637.595,86

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 12 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1564, de 13 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 1.539.995,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especifi cado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 1.539.995,00 (Hum Milhão, Quinhen-
tos e Trinta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e cinco reais), para atender 
à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

481011912212978339 - SEcTET 0101 319004 600.000,00
572012060614918712 - EMaTEr 0223 449052 939.995,00

ToTal 1.539.995,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-
to vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orça-
mentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

562012112212978338 - iTErPa 0223 449052 939.995,00
911030412212978316 - Enc. SEPlad-ad 0101 319013 600.000,00

ToTal 1.539.995,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o Nº 1565, de 13 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da Secretaria 
de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - SEdaP, crédito 
especial no valor de r$ 5.000,00 para atender à programação constante 
nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com o 
art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, referente 
à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
da SEdaP, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no va-
lor de r$ 5.000,00 (cinco Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012012215087683 - SEdaP 0101 339030 5.000,00

ToTal 5.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-
to vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orça-
mentária(s) abaixo discriminada(s):
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r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012012212978338 - SEdaP 0101 339036 5.000,00
ToTal 5.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o Nº 1566, de 13 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do fundo Es-
tadual de Saúde - fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito 
especial no valor de r$ 300.000,00 para atender à programação constante 
nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com o 
art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, referente 
à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no va-
lor de r$ 300.000,00 (Trezentos Mil reais), para atender à programação 
abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

901011030215077684 - fES 0349 339014 20.000,00

901011030215077684 - fES 0349 339030 100.000,00

901011030215077684 - fES 0349 339033 10.000,00

901011030215077684 - fES 0349 339036 70.000,00

901011030215077684 - fES 0349 339039 100.000,00

ToTal 300.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro a ser apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 655858

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria
.

Portaria Nº 718/2021-ccG de 11 de Maio 2021*
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/507690,
r E S o l V E:
nomear alBa ValÉria liMa JorGE para exercer o cargo em comissão de 
coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas, a contar de 10 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 dE Maio dE 2021.
IRAN ATAIDE DE LIMA’, a fim de cumprir agenda institucional, e conceder 
para tanto ½ (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
* Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
estado nº 34.581, de 12 de maio de 2021.

Portaria Nº 720/2021-ccG, de 13 de Maio 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/505096,

r E S o l V E:
autorizar JoÃo cHaMoN NETo, Secretário regional de Governo do Su-
deste do Pará, a viajar no trecho Marabá/Xinguara/rio Maria/ourilândia 
do Norte/Marabá, no dia 13 de maio de 2021, a fim de cumprir agenda 
institucional, e conceder para tanto ½ (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 721/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/509913,
r E S o l V E:
i. exonerar ricardo dE ariMaTEia dE MElo SaNToS do cargo em comis-
são de Gerente de Segurança interna, código GEP-daS-011.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 
13 de maio de 2021.
ii. nomear rodriGo PaTricio riBEiro HaMad para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Segurança interna, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a 
contar de 13 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 722/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/507623,
r E S o l V E:
nomear GlEiSE Maria MoraES cordEiro para exercer o cargo em co-
missão de assessor operacional i, código GEP-daS-012.2, com lotação na 
casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 11 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 723/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/507623,
r E S o l V E:
nomear dioGo araKEM MoUra SaNTaNa dE oliVEira para exercer o 
cargo em comissão de assessor operacional i, código GEP-daS-012.2, 
com lotação na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 11 de 
maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 724/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/507623,
r E S o l V E:
nomear aNToNio doNaTo cErEJa dE BriTo JÚNior para exercer o car-
go em comissão de assessor operacional i, código GEP-daS-012.2, com 
lotação na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 12 de maio 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 725/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/452044,
r E S o l V E:
i. exonerar aNa claUdia GUiMBal dE aQUiNo fEliPE do cargo em co-
missão de Gerente código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de 
Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, a contar de 1º de 
maio de 2021.
ii. nomear NEUZa Maria frEiTaS TaVarES para exercer o cargo em co-
missão de Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de 
Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, a contar de 1º de 
maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº 726/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/509616,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, aNToNio VicENTE da SilVa NETo do cargo em comis-
são de diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.5, com lotação 
na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 22 de 
maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 727/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do processo nº. 2021/509616,
r E S o l V E:
nomear MaUro JoSÉ MaUÉS PaiXÃo para exercer cargo em comissão 
de diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.5, com lotação na 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 22 de 
maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 728/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/516347,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, Márcia do Socorro PaNToJa MaToS MENdoNÇa 
do cargo em comissão de Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a con-
tar de 31 de maio de 2021.
ii. nomear Maria NaZarÉ dE SoUZa SiMÕES para exercer o cargo em 
comissão de Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação 
na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 31 de 
maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 729/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/516347,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, Maria NaZarÉ dE SoUZa SiMÕES do cargo em 
comissão de Gerente administrativo de Unidade Prisional, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de administração Peni-
tenciária, a contar de 31 de maio de 2021.
ii. nomear Márcia do Socorro PaNToJa MaToS MENdoNÇa para exer-
cer o cargo em comissão de Gerente administrativo de Unidade Prisional, 
código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de adminis-
tração Penitenciária, a contar de 31 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 730/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/509583,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, ElaiNE criSTiNa GUiMarÃES SaNToS do cargo em 
comissão de coordenador de assistência e Valorização do Servidor, código 
GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária, a contar de 13 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 731/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/509583,

r E S o l V E:
exonerar, a pedido, MoNiKa caMila PErEira caMElo BraGa do cargo em 
comissão de coordenador de recursos Humanos, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a con-
tar de 13 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 732/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/509583,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, YUri PirES diaS do cargo em comissão de Secretário 
de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação na Secretaria de Estado 
de administração Penitenciária, a contar de 13 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 733/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do processo nº. 2021/509583,
r E S o l V E:
nomear WaldilSoN ENES coliNS para exercer o cargo em comissão de 
coordenador de recursos Humanos, código GEP-daS-011.4, com lotação 
na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 13 de 
maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 734/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do processo nº. 2021/509583,
r E S o l V E:
nomear alEXaNdrE SaNTaNa PErEira para exercer o cargo em comissão 
de Secretáio de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação na Secre-
taria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 13 de maio de 
2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 735/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/509598,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, PaUlo rocHa cUNHa do cargo em comissão de co-
ordenador de Trabalho e Produção, código GEP-daS-011.4, com lotação 
na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 13 de 
maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 736/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/509598,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, VaNda da coNSolaÇÃo fErNaNdES do cargo em 
comissão de coordenador de Planejamento e Pesquisa, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de administração Peni-
tenciária, a contar de 13 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 737/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do processo nº. 2021/509598,
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r E S o l V E:
nomear PaUlo rocHa cUNHa para exercer o cargo em comissão de coor-
denador de Planejamento e Pesquisa, código GEP-daS-011.4, com lotação 
na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 13 de 
maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 738/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/516719,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, liVia ElcE MaGalHÃES GoUVEia do cargo em co-
missão de assessor, código GEP-daS-012.4, com lotação na Secretaria de 
Estado de administração Penitenciária, a contar de 14 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 739/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 
2011,
r E S o l V E:
i. exonerar SiMoNE alVES SoUTo do cargo em comissão de Gerente de 
Qualificação dos Serviços Turísticos, código GEP-DAS-011.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de Turismo, a contar de 6 de maio de 2021.
ii. nomear MarGarETE riBEiro doS SaNToS carValHo para exercer 
o cargo em comissão de Gerente de Qualificação dos Serviços Turísticos, 
código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Turismo, a 
contar de 6 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 740/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/516570,
r E S o l V E:
i. exonerar ElKE SUZUKi SiZo do cargo em comissão de Supervisor Mu-
seológico, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado de 
cultura, a contar de 13 de maio de 2021.
ii. nomear lUcaS NaSSar SoUSa para exercer o cargo em comissão de 
Supervisor Museológico, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria 
de Estado de cultura, a contar de 13 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 741/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
relotar iZaBEla dE MElo PiMENTEl, assessor Especial ii, na casa civil da 
Governadoria do Estado (NUrMEc)
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 742/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
exonerar JaNiNE MoraiS PiNTo BraNdÃo do cargo em comissão de as-
sessor de Gabinete, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de 
Estado de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 743/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 

r E S o l V E:
exonerar rENaN loBaTo coSTa do cargo em comissão de coordenador de 
fiscalização, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado 
de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 744/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
exonerar SilVia lEda da SilVa liMa do cargo em comissão de coordena-
dor de orientação ao consumidor, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 745/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
exonerar MarcoS MaUricio ViaNa PorTo do cargo em comissão de co-
ordenador de Processo administrativo, código GEP-daS-011.4, com lota-
ção na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 746/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
exonerar cElSo iraN cordoVil ViaNa do cargo em comissão de Gerente 
de análise e reclamações, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secre-
taria de Estado de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 747/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
exonerar raPHaEla ViEira SEGadilHa do cargo em comissão de Gerente 
de conciliação, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Esta-
do de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 748/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
exonerar Maria caNcioNila dE MoraiS THoMPSoN do cargo em co-
missão de Gerente de Educação e Projetos, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 749/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
exonerar lUcaS carNEiro Maia do cargo em comissão de Gerente de 
fiscalização de Serviços e Produtos, código GEP-daS-011.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 750/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
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r E S o l V E:
exonerar iSaBEla TaVarES dE BarroS carNEiro do cargo em comissão 
de Gerente de instrução e Saneamento Processual, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 751/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
exonerar adElia SilVaNa da SilVa SoarES do cargo em comissão de 
Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação na Secretaria 
de Estado de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 752/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
exonerar Miria caZEiro TEiXEira do cargo em comissão Secretário de 
diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação na Secretaria de Estado de 
Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 753/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
exonerar EdlENE alVES da SilVa do cargo em comissão de Secretário de 
Gabinete, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secretaria de Estado de 
Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 754/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
nomear Valdir ailToN MarQUES da crUZ para exercer o cargo em co-
missão de assessor de Gabinete, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 755/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
nomear rodriGo ViEira MoUra para exercer o cargo em comissão de 
coordenador de fiscalização, código GEP-daS-011.4, com lotação na Se-
cretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 756/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
nomear Karla MarTiNS diaS BarBoSa para exercer o cargo em comissão 
de coordenador de orientações ao consumidor, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 757/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 

r E S o l V E:
nomear ElKE dE cáSSia ViEira MoraES para exercer o cargo em comis-
são de Gerente de análise e reclamações, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos, a contar de 
16 de março de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 758/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
nomear fraNciSco BENTEMillEr MoNTEiro SoUSa para exercer o car-
go em comissão de Gerente de conciliação, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 759/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
nomear raiMUNdo JorGE dUraNS da SilVa para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de fiscalização de Serviços e Produtos, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Hu-
manos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 760/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
nomear dEYVid HENriQUE MarQUES dE liMa para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Educação e Projetos, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos, a contar de 
23 de fevereiro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 761/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
nomear roSiaNE MalHEiroS araUJo para exercer o cargo em comissão 
de Gerente de instrução e Saneamento Processual, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 762/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
exonerar arNaldo SaNToS da crUZ do cargo em comissão de coorde-
nador do Núcleo regional de Justiça, direitos Humanos e cidadania de 
altamira, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de 
Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 763/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
nomear GENiValdo fErrEira doS SaNToS para exercer o cargo em co-
missão de coordenador do Núcleo regional de Justiça, direitos Humanos e 
cidadania de altamira, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria 
de Estado de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº 764/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
nomear arNaldo SaNToS da crUZ para exercer o cargo em comissão 
de coordenador de Processo administrativo, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 765/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
nomear JaNiNE MoraiS PiNTo BraNdÃo para exercer o cargo em comis-
são de Gerente de rede local de cidadania, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria Estratégica de Estado de articulação da cidadania.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 766/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
nomear cElSo iraN cordoVil ViaNa para exercer o cargo em comis-
são de Gerente de rede local de cidadania, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria Estratégica de Estado de articulação da cidadania.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 767/2021-ccG de 13 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
nomear lUcaS carNEiro Maia para exercer o cargo em comissão de Ge-
rente de rede local de cidadania, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria Estratégica de Estado de articulação da cidadania.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 655866

Portaria N° 294/2021 - crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/497201, de 10/05/2021.
rESolVE:
iNclUir na Portaria nº 488/2019-ccG, de 16/01/2019, o servidor JoÃo 
PaUlo raiol oliVEira, ocupante do cargo de assessor administrativo 
iii, matricula funcional nº 5946334/1, para realização dos procedimentos 
relacionados à cotação Eletrônica, visando aquisição de bens e contratação 
de serviços de pequeno valor da casa civil da Governadoria do Estado, na 
função ao provedor do sistema de coordenador.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 11 de Maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
* republicada por ter saído com incorreção no  doe nº 34.581, de 
12/05/2021.

Protocolo: 655602

diÁria
.

Portaria Nº 303/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/499765, de 11 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para as 
localidades abaixo discriminadas, com objetivo de dar apoio logístico a 
ouvidoria Geral do Estado.

Servidor localidades Períodos diárias

JoSE diVaN SaNToS da PENHa, cPf 121.136.972-20, matrícula 
funcional nº 19658/ 1, ocupante do cargo de auxiliar de atividades 

agropecuárias, lotado na diretoria de Gestão de logística.

distrito de Mosqueiro 
e Município de 
igarapé- açú

12/05/2021 1/2

PaUlo aTaÍdE GoMES dE liMa, matrícula funcional nº 36676/1, cPf 
082.459.242-53, ocupante do cargo de Motorista, lotação na coordena-

doria de Transporte.

distrito de Mosqueiro 
e Município de 
igarapé- açú

12/05/2021 1/2

raiMUNdo lEaNdro MoNTEiro da coSTa, cPf 172.903.922-72, 
matrícula funcional nº 5952612/1, ocupante do cargo de assessor de 

Gabinete, lotado na diretoria de Gestão de logística.
capanema 12 a 

13/05/2021 1.1/2

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes as diárias aos servi-
dores acima, que se deslocaram conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 12 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 655450
Portaria Nº 305/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/500337, de 11 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para os municí-
pios de MaraBá e XiNGUara/Pa, no período de 11 a 14/05/2021.

Servidor objetivo
lUciENNE BaNdEira PiNTo, cPf 207.295.102-04, matrícula 

funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 
do Governador.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, nos 
referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 306/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/500187, de 11 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de MaraBá/XiNGUará/Pa, no período de 11 a 14/05/2021.

Servidor objetivo
SilVio JoSE PaNToJa fErNaNdES, cPf 319.678.092-91, matrí-
cula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do 

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, nos 
referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 307/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/500994, de 11 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de rio Maria/Pa, no período de 11 a 14/05/2021.

Servidor objetivo
lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-

cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 
lotado na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda Pública do Governo do Estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 de maio de 2021.
lUciaNa BiTTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 655626
Portaria Nº 304/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2021/500771, de 11 de maio de 2021;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de iTaiTUBa/Pa, no período de 11 a 16/05/2021.
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Servidor objetivo
Maria dE fáTiMa aNdradE, cPf nº 043.630.432-53, matrícula 
funcional nº 5232791/2, cargo Escrivão, lotada na Policia civil 

do Estado.

apoio a diretoria do cerimonial, na ação precursora 
e realização da programação oficial do Governo do 

Estado no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 310/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2021/510859, de 13 de maio de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aUrora do Pará/Pa, no período de 17 a 21/05/2021.

Servidor objetivo
MariValdo MaciEl dE carValHo, cPf 294.251.312-87, matrícula funcio-

nal nº 5046912/ 4, assessor, lotado na diretoria de Gestão de logística.  dar apoio logístico, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 311/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/510726, de 13 de maio de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os trechos 
de MaraBá, XiNGUara, rio Maria, oUrilÂNdia do NorTE/MaraBa/
Pa, no dia 13/05/2021.

Servidor objetivo
GlENio da SilVa araÚJo, matrícula funcional nº 80015621/1, 

cPf 704.374.592-68, cargo assessor de Gabinete, lotado no 
centro regional de Governo no Sudeste do Pará.

apoio logístico ao Secretário regional de Governo do 
Sul e Sudeste, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 312/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2021/510898, de 13 de maio de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNÓPoliS/Pa, no período de 17 a 21/05/2021.

Servidor objetivo

ESTElo MacEdo BaraTa, cPf 253.707.582-04, matrícula funcional nº 
3392007/2, ocupante do cargo Gerente, lotado na diretoria de Gestão 

de logística.
 dar apoio logístico, no referido município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (  quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 313/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2021/486256, de 7 de maio de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPÓliS/Pa, no período de 10 a 14/05/2021.

Servidor objetivo
MariValdo MaciEl dE carValHo, cPf 294.251.312-87, 

matrícula funcional nº 5046912/ 4, assessor, lotado na 
diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 314/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/460443, de 3 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aBaETETUBa/Pa, no período de 05 a 06/05/2021.

Servidor objetivo
 EliSSaNdro GoMES dE fariaS, cPf 832.410.274-49, matrí-
cula  funcional  nº 5946370/ 1, ocupante do cargo de assessor 
administrativo iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (um e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 315/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/500951, de 11 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de rio Maria/Pa, no período de 11 a 14/05/2021.

Servidor objetivo
MaUro SErGio fErrEira dE SoUZa, cPf 155.177.722-34, ma-
trícula funcional nº 7003584/1, ocupante do cargo de assistente 

operacional ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 316/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/500713, de 11 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de iTaiTUBa/Pa, no período de 11 a 16/05/2021.

Servidor objetivo

aUGUSTo cEZar coElHo coSTa, cPf 648.935.962-68, matrícu-
la funcional nº 5918089/2, cargo assistente operacional ii, lotado 

na coordenadoria de Transportes.

dar apoio logístico ao servidor do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 317/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/500215, de 11 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de MaraBá/XiNGUará /Pa, no período de 11 a 14/05/2021.

Servidor objetivo

NEWToN araGÃo dE MENEZES JÚNior, cPf 173.472.892-20, 
matrícula funcional nº 54183744/3, ocupante do cargo de assis-
tente operacional ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial, no 
referido município.
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ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 655811

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 330/2021 – di/cMG, 
de 13 de Maio de 2021

 objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/
Pa; Período: 07 a 10/05/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimenta-
ção) 3,0 (pousada); Servidores: caP QoPM carlos Eduardo Memória de 
Sousa, cPf nº 691.968.262-15, SUB TEN PM adilson Barbosa da Silva, 
cPf nº 426.784.982-04, 3º SGT PM Giovani ferreira de Souza, cPf nº 
425.630.892-04, cB PM carlos alberto de Sousa Silva, cPf nº 835.627.102-
91 e cB PM diogo da Silva lopes, cPf nº 839.874.792-72; ordenador: cEl 
QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 655573
eXtrato de Portaria Nº 331/2021 – di/cMG, 

de 13 de Maio de 2021
 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; fundamento legal: lei n° 5.119/84; Município de origem: Belém/
Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 08 a 10/05/2021; Quantidade de 
diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidor: Valdir de Jesus Silva 
do amaral, cPf nº 402.377.022-15; ordenador: cEl QoPM Marco antonio 
Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 655575
eXtrato de Portaria Nº 325/2021 – di/cMG, 

de 13 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: itaituba/Pa; Período: 
11 a 15/05/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousa-
da); Servidores: 2° SGT PM inêz ferreira Teixeira, cPf nº 585.139.492-72 
e cB PM Thiago Eugênio Nunes de alencar, cPf nº 923.710.942-34; orde-
nador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 655565
 eXtrato de Portaria Nº 326/2021 – di/cMG, 

de 13 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destinos: Santarém/Pa e al-
meirim/Pa; Período: 07/05/2021; Quantidade de diárias: 1,0 (alimenta-
ção); Servidor: caP QoPM Khistian Batista castro, cPf nº 749.574.572-
04; ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 655567
eXtrato de Portaria Nº 327/2021 – di/cMG, 

de 13 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/
Pa; Período: 08 a 10/05/2021; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 
2,0 (pousada); Servidores: TEN cEl QoPM cassio Tabaranã Silva, cPf nº 
630.340.932-68 e cB PM alécio fábio cunha Silva, cPf nº 889.741.542-
34; ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 655569
 eXtrato de Portaria Nº 328/2021 – di/cMG, 

de 13 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/
Pa; Período: 07 a 09/05/2021; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 
2,0 (pousada); Servidor: 3º SGT BM Jesiel dias Silva, cPf nº 697.241.302-
82; ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 655571
 eXtrato de Portaria Nº 329/2021 – di/cMG, 

de 13 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/
Pa; Período: 07 a 09/05/2021; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 
2,0 (pousada); Servidores: cB PM Elias fernando Malheiros da costa Ju-
nior, cPf nº 661.366.522-34 e cB PM leonardo Nunes Gomes, cPf nº 
886.385.372-04; ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa 
rodrigues;

Protocolo: 655572

Vice-GoVerNadoria do estado

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 051/2021-GVG de 13 de Maio de 2021.
o ordenador de despesas do Gabinete do Vice-Governador do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
art. 1º Substituir a servidora dioNE SoUSa MaUÉS, matrícula nº 
5947205/1, designada pela PorTaria Nº 022/2020-GVG, de 06 de 
fevereiro de 2020, publicada no doE nº 34.111, de 07 de fevereiro de 2021, 
pela servidora cHariaNE frEiTaS da SilVa, matrícula nº 57223122/3, para a 
Função de Fiscal do Contrato Nº 002/2019-GVG, firmado com a CELPA – Centrais 
Elétricas do Pará S/a, que tem como objeto a compra de energia regulada para 
atender as demandas da residência oficial do Vice-Governador do Estado.
art. 2º - Esta Portaria tem seus efeitos retroagindo a contar de 20 de abril 
de 2021, revogando-se todas as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alBErTo alcÂNTara
ordenador de despesa do Gabinete do Vice Governador
Portaria Nº 050/2021-GVG de 13 de Maio de 2021.
o ordenador de despesas do Gabinete do Vice-Governador do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
art. 1º Substituir a servidora KElEN fErrEira da coNcEiÇÃo, matrícula 
nº 57221390/4, designada pela PorTaria Nº 003/2020-GVG, de 13 de 
janeiro de 2020, publicada no doE nº 34.089, de 14 de janeiro de 2020, 
pela servidora cHariaNE frEiTaS da SilVa, matrícula nº 57223122/3, 
para a Função de Fiscal do Contrato Nº 002/2017-GVG, firmado com 
a diNaSTia ViaGENS E TUriSMo lTda., que tem como objeto o 
fornecimento dos serviços de reservas, marcação, endosso de passagens 
aéreas regionais, nacionais, internacionais e interestaduais, fornecimento/
emissão de passagens Rodoviárias, fluviais e Rodo-Fluviais e Agenciamento 
de Hospedagem e demais serviços corretados, para atender o Gabinete do 
Vice-Governador do Estado do Pará.
art. 2º - Esta Portaria tem seus efeitos retroagindo a contar de 20 de abril 
de 2021, revogando-se todas as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alBErTo alcÂNTara
ordenador de despesa do Gabinete do Vice Governador
Portaria Nº 049/2021-GVG de 13 de Maio de 2021.
o ordenador de despesas do Gabinete do Vice-Governador do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
art. 1º Substituir o servidor alEXaNdrE TaVarES lEÃo, rG 24284, 
designado pela PorTaria Nº 064/2020-GVG, de 05 de maio de 2020, 
publicada no doE nº 34.206, de 06 de maio de 2020, pela servidora 
cHariaNE frEiTaS da SilVa, matrícula nº 57223122/3, para a função 
de Fiscal do Contrato Nº 001/2020-GVG, firmado com MJ2 LAVACAR, 
que tem como objeto a prestação de serviços de lavagem, conservação e 
higienização dos veículos da Vice-Governadoria.
art. 2º - Esta Portaria tem seus efeitos retroagindo a contar de 20 de abril 
de 2021, revogando-se todas as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alBErTo alcÂNTara
ordenador de despesa do Gabinete do Vice Governador

Protocolo: 655690

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 001/2021
Objeto: Aquisição de 300 Kg (trezentos quilogramas) de açúcar refinado 
embalado em pacotes de 1 Kg ( um quilograma) forma e exigências conti-
das neste Edital e seus anexos, para atender as necessidades da Procura-
doria-Geral do Estado do Pará.
data da abertura: 26/05/2021
Horário: 09:00h (horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
dotação orçamentária: funcional Programática: 25101.03.122.1297.8338, 
Elemento de despesa: 339030, fonte: 0101
ordenador responsável: ricardo Nasser Sefer
disponibilidade do edital: www.comprasnet.gov.br; www.compraspara.pa.
gov.br; www.pge.pa.gov.br; e rua dos Tamoios, nº 1671, Batista campos, 
Belém/Pa, cEP: 66.025-540
responsável pelo certame: rubens José Garcia Pena Júnior

Protocolo: 655416
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aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº 001 do coNtrato Nº 1003597466/2020 – PGe e 
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a
o Procurador-Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
delegadas pelo decreto de 02 de janeiro de 2019, publicado no d.o.E. Nº 
33.771 e, com base no § 8º do art. 65 da lei nº 8.666/93, rESolVE:
aplicar o apostilamento sobre a funcional programática do contrato nº 
1003597466/2020, firmado entre a Procuradoria-Geral do Estado e a em-
presa EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a, cNPJ/Mf nº 
04.895.728/0001-80, para fornecimento de energia elétrica, no período de 
22/05/2021 a 22/05/2022, na:
UG: 25101
funcional Programática: 25101.03.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0101
Belém/Pa, 12 de maio de 2021.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 655428

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 231/2021-PGe.G., de 13 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/460213
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor david da Silva Neto, assistente de Procuradoria, 
identidade funcional nº 55589343/1 e cPf nº 166.851.642-04, suprimento 
de fundos no valor de r$ 3.100,00 (três mil e cem reais), o qual deverá 
observar a classificação orçamentária abaixo:
25101.03.122.1297.8338 - 339030 - r$ 2.200,00
25101.03.122.1297.8338 - 339039 - r$ 600,00
25101.03.122.1297.8338 - 339033 - r$ 300,00
o prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 655805

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 219, 13 de maio de 2021 – csPGe
fixa o Quadro de acesso a 3 vagas de promoção as classes intermediária, 
Superior e Especial da carreira de Procurador do Estado do Pará para a 
promoção por critério de merecimento.
o conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, no exercício da 
competência que lhe confere o art. 11, da resolução 209/2020, faz editar 
o presente QUadro dE acESSo a 3 vagas de promoção as classes inter-
mediária, Superior e Especial relativo à carreira de Procurador do Estado, 
conforme deliberado pela comissão nomeada na 764ª sessão
r E S o l V E :
art. 1º. o conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado aprova o 
Quadro de acesso, por meio desta resolução, a vagas nas classes interme-
diária, Superior e Especial, sendo 1 vaga em cada classe, a serem providas 
mediante promoção pelo critério merecimento, observada a disponibilidade 
orçamentária, o equilíbrio entre as classes e a necessidade de serviço, na 
forma do que dispõe o inciso XVi do art. 9º, da lei complementar nº 041, 
de 29 de agosto de 2002, totalizando de 3 vagas, descritos abaixo:
i -QUadro de acesso da cLasse iNiciaL À iNterMediÁria – 11 
MeMBros
• Adriana Moreira Bessa
• Lígia de Barros Pontes Sefer
• Gabriella Dinelly Rabelo Mareco
• Amanda Carneiro Raymundo Bentes
• Camila Farinha Velasco dos Santos Cavalcante
• Marcela Braga Reis
• Diego Leão Sauma Castelo Branco
• Marlon Aurélio Tapajós Araújo
• Rodrigo Baia Nogueira
• Roberta Helena Dórea Dacier Lobato
• Rafael Felgueiras Rolo
ii -QUadro de acesso da cLasse iNterMediÁria À sUPerior 
- 10 MeMBros
• Flávio Luiz Rabelo Mansos Neto
• Lorena de Paula Rego Sauman
• Simone Santana Fernandez de Bastos
• Marcelene Dias da Paz Veloso
• Susanne Schnoll Petrola
• Henrique Nobre Reis
• Fernanda Jorge Sequeira Rodrigues
• Renata de Cássia Cardoso de Magalhães
• José Galhardo Martins Carvalho
• Paula Pinheiro Trindade
iii -_QUadro de acesso da cLasse sUPerior À esPeciaL – 10 
MeMBros
• Graco Ivo Alves Rocha Coelho
• Caroline Teixeira da Silva Profeti
• Artemio Marcos Damasceno Ferreira

• Christianne Sherring Ribeiro
• Lea Ramos Benchimol
• Fábio Guy Lucas Moreira
• Dennis Verbicaro Soares
• Sérgio Oliva Reis
• Ary Lima Cavalcanti
• Carla Nazaré Jorge Melém Souza
Parágrafo Único - o presente Quadro de acesso às vagas a serem providas 
mediante promoção por merecimento, observa o quadro geral de antigui-
dade, com os descontos para fins de promoção, publicado no DOE-PA nº 
34.5809, de 11 de maio de 2021, ficando aberto o prazo de 15 dias úteis 
para a impugnação do quadro de acesso e apresentação dos títulos, conta-
dos da publicação, na forma do art. 12 da resolução nº 209/2020.
art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Belém, 13 de maio de 2021.
ricardo NaSSEr SEfEr
Presidente
rolaNd raad MaSSoUd
corregedor
fáBio THEodorico fErrEira GÓES
conselheiro
iBraiM JoSÉ daS MErcÊS rocHa
conselheiro
criSTiNa MaGriN MadalENa
conselheira
TaTilla BriTo PaMPloNa
conselheiro
GUSTaVo TaVarES MoNTEiro
conselheiro
PaUla PiNHEiro
conselheira
ENorÊ corrEa MoNTEiro
conselheiro
GaBriElla diNEllY raBElo MarEco
conselheira

Protocolo: 655423
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 087 de 13 de Maio de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94 e, ainda, de acor-
do com o ProcESSo: 2021/466374.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 06 (seis) diárias e ½ 
(meia) aos servidores listados abaixo, que estão fazendo parte das ações 
itinerantes de cidadania nos municípios de Bannach, rio Maria e Sapucaia, 
no período de 09 a 16 de maio de 2021.

SErVidor MaTrÍcUla cPf

carlos Sérgio de aragão Valente 5678420/3 228.933.262-34

claudilene de Souza Maia 5894774 619.272.282-04

Jordan Clay Marques da Silva 5933019/2 032.571.782-63

Mateus da Silva ferreira 5649216 029.829.422-24

Micaely Carneiro da Silva 5953758/1 028.390.693-88

Milene cristina Vidal rebelo 5953780/1 635.001.832-04

Nadilson cardoso das Neves 5945840/2 865.919.832-87

Paulo ivan conceição de lima 5946741/1 648.738.542-53

renato Santos da Silva 5946708/1 431.280.172-04

rômulo Mira cavallero de Queiroz 5921153/2 637.593.572-53

Sandy Brow Barata 5917262/1 702.105.282-06

Sidney Furtado Gouvêa 5917370/2 843.043.162-49

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do PrESidENTE, 13 dE Maio dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 655526
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secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 66, de 12 de maio de 2021.
dispõe sobre comissão Especial de licitação, encarregada do procedimen-
to licitatório necessário à contratação de empresa especializada na reali-
zação de concursos público, visando realização de concurso Público para o 
corpo de bombeiros Militar do Estado do Pará (cBMPa).
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNSidEraNdo a competência institucional desta Secretaria, no que se 
refere à realização de concursos públicos aos Órgãos e Entidades do Poder 
Executivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade da contratação da empresa especializada 
na realização da logística necessária à realização dos concursos públicos;
coNSidEraNdo a complexidade dos serviços que serão licitados;
coNSidEraNdo o que dispõe a legislação pertinente e, em especial, o 
artigo 51 da lei federal nº8.666/93;
rESolVE:
art. 1º - designar, para integrar a comissão Especial de licitação no senti-
do de proceder à contratação de pessoa jurídica, especializada na presta-
ção de serviços de planejamento, organização, realização, processamento 
e resultado final para homologação de Concurso Público para seleção de 
candidatos para o corpo de bombeiros Militar do Estado do Pará (cBMPa).
art. 2º - a comissão Especial de licitação terá como membros os seguintes 
servidores:i
i Neuza fernanda de Moraes Melo - Presidente
ii Verena feitosa Bitar Vasconcelos – Membro
iii flávia francinete ferreira Machado Nunes – Membro
iV Tais de Matos leal – Membro
V Tcel. QoBM Moises Tavares Moraes -Membro
art. 3º - as decisões serão tomadas e as sessões públicas realizada por 
pelo menos três membros da comissão  Especial de licitação
art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 12 de maio de 2021
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 655694

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 383/2021-daF/sePLad, de 12 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o laudo Médico n°: 73912, e os termos do Processo nº 
2021/395898,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 03 (três) dias de licença para Tratamento de 
Saúde ao servidor GilSoN oliVEira PENNa, id. funcional nº. 5183820/2, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado na coordenadoria 
de logística e Gestão, no período de 03/02/2021 a 05/02/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 12 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 655371
Portaria Nº 384/2021-daF/sePLad, de 12 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o laudo Médico n°: 73917, e os termos do Processo nº 
2021/396049,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 10 (dez) dias de licença para Tratamento 
de Saúde à servidora EliaNE laUrilENE caSTro dE SENa, id. funcional 
nº. 57207926/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lota-
da na coordenadoria de Gestão de Pessoas, no período de 15/03/2021 a 
24/03/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 12 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 655382

Portaria Nº 378/2021-daF/sePLad, de 11 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o laudo Médico n°: 73487, e os termos do Processo nº 
2021/435541,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 19 (dezenove) dias de licença para Trata-
mento de Saúde à servidora adaHir SoUZa doS SaNToS, id. funcional 
nº. 28851/1, ocupante do cargo de Técnico B, lotada na coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, no período de 15.03.2021 a 02.04.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 655387

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 17/2021 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: rcM coElHo EirEli, sediada na rua João ferreira, Nº 788 
– Bairro São francisco – cEP: 68.200-000 – alenquer/Pa, inscrita no cNPJ/
Mf sob o Nº 36.186.548/0001-15
oBJETo: o presente contrato tem por objeto o forNEciMENTo dE áGUa 
MiNEral NaTUral, para atender às necessidades da SEPlad/Estação ci-
dadania de Santarém/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
ação: 04.422.1500.8805 – implementação da Estação cidadania
Natureza de despesa: 33.90.30 – Material de consumo
fonte: 0101000000
Valor anual: r$ 13.200,00
origem dos recursos: Tesouro Estadual.
daTa da aSSiNaTUra: 13/05/2021.
ViGÊNcia: 13/05/2021 à 12/05/2022.
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 655696
eXtrato do coNtrato Nº 19/2021 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: rTa rEdE dE TEcNoloGia aVaNÇada lTda., estabelecida 
na rua dom aguirre, nº 515, Pq. industrial Taquaral, São Paulo/SP, cEP: 
04671-245, inscrita sob cNPJ/Mf nº 00.429.640/0001-11.
oBJETo: o presente contrato tem por objeto o fornecimento de Peças para 
Nobreaks, de marca rTa, instalados na Secretaria de Estado de Planeja-
mento e administração – SEPlad/doca”.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Natureza da despesa: 33.90.30 – Material de consumo
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 54.138,00
origem dos recursos: Tesouro Estadual
daTa da aSSiNaTUra: 13/05/2021.
ViGÊNcia: 13/05/2021 à 12/05/2022.
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 655735

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 386/2021-daF/sePLad, de 12 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/461253,
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 29 (vinte e nove) dias de férias regulamenta-
res à servidora Maria do carMo fErrEira diaS daNTaS, id. funcional 
25623/1, ocupante do cargo de Técnico d, lo tada na diretoria de Progra-
mação e orçamento - dPo, no período de 04 de maio de 2021 a 01 de 
junho de 2021, referente ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2009 a 
31 de dezembro de 2009.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 12 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 655592
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 385/2021-daF/sePLad, de 12 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
considerando o Processo nº. 2021/495814,
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.300/2021-daf/SEPlad de 12/04/2021, publicada 
no doE nº. 34.553 de 15/04/2021, referente à concessão de férias do 
servidor JordaN SEaBra dE oliVEira id. funcional nº. 5946696/1, ocu-
pante do cargo de coordenador.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 12 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 655605
Portaria Nº 0068/2021-Gs/sePLad de 13 de Maio de 2021
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais que lhes foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 04 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.051, de 05 de de-
zembro de 2019 e;
coNSidEraNdo o art. 17 da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que versa sobre a necessidade de avaliação dos bens da administra-
ção Pública para fins de alienação;
coNSidEraNdo a lei Estadual nº 6.555, de 3 de julho de 2003, que 
dispõe sobre a alienação, por doação, para fins de uso de interesses exclu-
sivamente social, de bens móveis, considerados inservíveis, pelos órgãos 
da administração pública direta, indireta e fundacional, do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 2.157, de 6 de agosto de 2018, que 
regulamenta a lei Estadual nº 6.555, de 3 de julho de 2003;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 337, de 9 de agosto de 2007, que 
dispõe sobre o desfazimento de bens inservíveis dos órgãos da administra-
ção Pública Estadual direta e indireta;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 840-SEad, de 4 de dezembro de 2018, 
que aprovar o Manual de Procedimentos da Gestão Mobiliária do Estado do 
Pará, destinado à orientação de gestores e servidores quanto aos processos 
de trabalho da área patrimonial mobiliária do Estado;
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico – P.a.E. 
nº 2021/388584;
rESolVE:
art. 1º. coNSTiTUir a comissão de avaliação de Bens móveis, com a 
finalidade de proceder a avaliação dos bens móveis inservíveis desta Se-
cretaria e de locais sob responsabilidade deste Órgão.
art. 2º. dESiGNar os servidores: Márcio SaNToS ParEdES, matrícula 
nº 55589961/1, ocupante do cargo de contador, lotado na coordenadoria 
de logística e Gestão - cloG; MaXWEll MorEira BarBoSa, matrícu-
la nº 5890425/3, ocupante do cargo de assessor administrativo, lotado na 
Gerência de logística - GloG; carloS alBErTo dE SoUZa cardoSo JÚ-
Nior, matrícula nº 57174780/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
informática, lotado na coordenadoria de redes internas - cori, para, sob a 
presidência do primeiro, compor a comissão de que trata esta portaria.
art. 3. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
13 de maio de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 655768

Portaria Nº 119, de 13 de Maio de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguri-
dade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 1300, de 01/02/2021, 1559, de 11/05/2021 e 
1563, de 12/05/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 119, de 13 de Maio de 2021

árEa/UNidadE 
orÇaMENTária/

GrUPo dE dESPE-
Sa/SUBGrUPo dE 

dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dESENVolViMEN-
To SÓcio-EcoNÔ-

Mico
EMaTEr

investimentos 0,00 939.995,00 0,00 0,00 939.995,00

Equipamentos e 
Material Perma-

nente
 0223 0,00 939.995,00 0,00 0,00 939.995,00

Pessoal e Encargos 
Sociais 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 330.000,00

folha de Pessoal
 0397 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 330.000,00

NGPMcrEdci-
d-adM

outras despesas 
correntes 112.835,00 0,00 0,00 0,00 112.835,00

dEa
 0301 112.835,00 0,00 0,00 0,00 112.835,00

Pessoal e Encargos 
Sociais 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

dEa
 0101 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

iNfra-ESTrUTUra 
E TraNSPorTE

SETraN
investimentos 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
obras e insta-

lações
 0124 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 25.435.866,19 0,00 0,00 0,00 25.435.866,19

despesas ordi-
nárias

 0349 25.435.866,19 0,00 0,00 0,00 25.435.866,19
fHcGV

outras despesas 
correntes 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

despesas ordi-
nárias

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
PolÍTica SÓcio-

cUlTUral
fcP

outras despesas 
correntes 630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00

despesas ordi-
nárias

 0301 630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00
SEEl

investimentos 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00
obras e insta-

lações
 7368 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00

outras despesas 
correntes 1.240.183,79 0,00 0,00 0,00 1.240.183,79

despesas ordi-
nárias

 0101 396.040,79 0,00 0,00 0,00 396.040,79
 0301 94.143,00 0,00 0,00 0,00 94.143,00
 7368 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

SUBordiNadoS 
ao GoVErNo do 

ESTado
Enc. PGE

outras despesas 
correntes 10.208.894,67 0,00 0,00 0,00 10.208.894,67

despesas ordi-
nárias

 0301 10.208.894,67 0,00 0,00 0,00 10.208.894,67
fundação ParáPaz
outras despesas 

correntes 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

despesas ordi-
nárias

 0301 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
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ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

agricultura, 
Pecuária, Pesca 
e aquicultura

0,00 939.995,00 0,00 0,00 939.995,00

EMaTEr

 0223 0,00 939.995,00 0,00 0,00 939.995,00

cultura 630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00

fcP

 0301 630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00

Encargos 
Especiais 10.208.894,67 0,00 0,00 0,00 10.208.894,67

Enc. PGE

 0301 10.208.894,67 0,00 0,00 0,00 10.208.894,67

Esporte e lazer 2.594.143,00 0,00 0,00 0,00 2.594.143,00

SEEl

 0301 94.143,00 0,00 0,00 0,00 94.143,00

 7368 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Governança 
Pública 566.485,00 0,00 0,00 0,00 566.485,00

fundação 
ParáPaz

 0301 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

NGPMcrEdci-
d-adM

 0301 16.485,00 0,00 0,00 0,00 16.485,00

infraestrutura e 
logística 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

SETraN

 0124 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

Manutenção da 
Gestão 585.890,79 82.500,00 82.500,00 82.500,00 833.390,79

EMaTEr

 0397 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 330.000,00

NGPMcrEdci-
d-adM

 0101 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

 0301 96.350,00 0,00 0,00 0,00 96.350,00

SEEl

 0101 396.040,79 0,00 0,00 0,00 396.040,79

Saúde 25.735.866,19 0,00 0,00 0,00 25.735.866,19

fES

 0349 25.435.866,19 0,00 0,00 0,00 25.435.866,19

fHcGV

dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0349 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         407.040,79 0,00 0,00 0,00 407.040,79

0124 - Royaltie Mineral 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

0223 - recursos Provenientes 
de alienação de Bens 0,00 939.995,00 0,00 0,00 939.995,00

0301 - recursos ordinários 11.595.872,67 0,00 0,00 0,00 11.595.872,67

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 25.735.866,19 0,00 0,00 0,00 25.735.866,19

0397 - fundo Petrobras/
STf/adPf 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 330.000,00

7368 - recursos de Transfe-
rência Especial da União 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

ToTal 75.321.279,65 1.022.495,00 82.500,00 82.500,00 76.508.774,65

Protocolo: 655859

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa 

PÚBLica e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior das carreiras PoLiciais de

iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia 
ciViL e PaPiLoscoPista.
coNcUrso PÚBLico c – 207

editaL Nº 11/2021-sePLad/PcPa, 13 de Maio de 2021.
reLaÇÃo coMPLeMeNtar das iNscriÇÕes HoMoLoGadas

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, tornam público a relação complementar das 
inscrições homologadas do concurso Público aberto pelo Edital no c-207, 
conforme as seguintes disposições:
art. 1º Segue abaixo a relação complementar de candidatos com a inscri-
ção homologada:

401 – iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
Nome inscrição

anderson Wilker Silva Negrao 4130135904
Bárbara de oliveira da Silva 4130143646

carlos alberto Silva de oliveira 4130035996
Kleison Silva conceição 4130051566
lorena dos Santos Silva 4130113524

luciana lima do Nascimento Naves 4130133857
rodrigo Tavares Moraes 4130039858

Vanessa da conceição Magno 4130087643
Wanderleia Barbosa de oliveira 4130136957

402 – escriVÃo de PoLÍcia ciViL
Nome inscrição

anderson Wilker Silva Negrao 4140135883
Bárbara de oliveira da Silva 4130143646

Edina andrade Silva 4140139652
Erika dos Santos Miranda 4140105908

Hudson Viana 4150100951
lilian Magno Pompeu 4140059699
Marcia de Souza dias 4140147958

onilson carvalho do Nascimento 4140108032
Thiago cleberson da Silva 4140136148

403 – PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL
Nome inscrição

Vanessa da conceição Magno 4130087643
Wandrelina dos Santos Goncalves 4150048308

art. 3º ficam MaNTidoS os demais deferimentos contidos nos anexos i 
e ii do Edital de resultado Preliminar das inscrições, divulgados no dia 
10/02/2021, e no Edital de Resultado Definitivo das Inscrições divulgado 
em 02/03/2021, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
art. 4º ficam iNdEfEridaS as demais inscrições.
art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado 

de PoLÍcia ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL Nº 11/2021-sePLad/PcPa, 13 de Maio de 2021.
reLaÇÃo coMPLeMeNtar das iNscriÇÕes HoMoLoGadas

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, tornam público a relação complementar das 
inscrições homologadas do concurso Público aberto pelo Edital no c-206, 
conforme as seguintes disposições:
art. 1º Segue abaixo a relação complementar de candidatos com a inscri-
ção homologada:
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401 – deLeGado de PoLicia ciViL
Nome inscrição

anderson Wilker Silva Negrao 4120039841
Bárbara de oliveira da Silva 4120041614

art. 3º  ficam MaNTidoS os demais deferimentos contidos nos anexos 
i e ii do Edital de resultado Preliminar das inscrições, divulgados no dia 
10/02/2021, e no Edital de Resultado Definitivo das Inscrições divulgado 
em 02/03/2021, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
art. 4º ficam iNdEfEridaS as demais inscrições.
art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 655857

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 257/2021, de 11/05/2021.
onde se lê: a contar do dia 03/05/2021
Leia-se: a contar do dia 01/05/2021
onde se lê: matrícula n° 55587351/4
Leia-se: matrícula n° 55587351/5
(Publicada com incorreção no doe nº 34.581, de 12/05/2021).

Protocolo: 655380
errata de Portaria
N° da Portaria: 258/2021, de 11/05/2021.
onde se lê: i - EXoNErar, a pedido, a servidora MilENa Vidal SaNToS, 
matrícula nº 5953051/3, do cargo em comissão de Gerente de Sistemas 
de informação, infraestrutura e Suporte, código GEP-daS-011-3, a contar 
do dia 03/05/2021.
Leia-se: i - EXoNErar, a pedido, a servidora MilENa Vidal SaNToS, 
matrícula nº 5953051/3, do cargo em comissão de Gerente de Sistemas 
de informação, infraestrutura e Suporte, código GEP-daS-011-3, a contar 
do dia 01/05/2021.
(Publicada com incorreção no doE nº 34.581, de 12/05/2021).

Protocolo: 655381
errata de Portaria
N° da Portaria: 256/2021, de 12/05/2021.
onde se lê: PorTaria N° 256 de 12 de maio de 2021
Leia-se: PorTaria N° 265 de 12 de maio de 2021
(Publicada com incorreção no doe nº 34.582, de 13/05/2021).

Protocolo: 655350
errata de aviso de Licitação
PreGÃo eLetrÔNico Nº 08/2021
onde se lê: data de abertura: 14/05/2021.
Leia-se: 28/05/2021.
onde se lê: acesso ao Edital em 29 de abril de 2021.
Leia-se: acesso ao Edital em 14 de maio de 2021.
Belém (Pa), 14 de maio de 2021.
GiUSSEPP MENdES
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 655839

diÁria
.

Portaria Nº 267 de 13 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/505227 (PaE), de 12/05/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor Thiago de Sousa lucio, ma-
trícula nº 5950242/2, ocupante da função de assistente administrativo, 
a viajar ao município de Capitão Poço/PA, no dia 13/05/2021, a fim rea-
lizar os alinhamentos necessários junto à Prefeitura do município quanto 
ao suporte, infraestrutura e instalação do caminhão – Unidade Móvel do 
iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 13 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 655598

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 072 de 12 de Maio de 2021.
a dirETora GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado 
do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei nº. 
6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e;
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o laudo Médico Nº. 73881 da dSo/SEad – coordenado-
ria de Perícia Médica nos autos 2021/488126,
rESolVE:
forMaliZar, 13 (Treze) dias de licença para Tratamento de Saúde 
a servidora HElENicE do Socorro BarroS dE PaiVa, matrícula nº 
54187779/2, cargo Técnico em administração e finanças, lotada nesta 
Escola de Governança Pública do Estado do Pará, no período de 01/04 a 
13/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral/EGPa

Protocolo: 655554

errata
.

errata da Portaria Nº 063, publicada no doe Nº 34.582 de 13 
de Maio de 2021-diárias
onde se lê: NaTHalY roSE raPoSo dE aNdradE, cPf: 638.321.942-15
Leia-se: NaTHalY roSE raPoSo dE aNdradE, cPf: 892.531.162-34
Evanilza da cruz Marinho Maciel.
diretora Geral da EGPa.
errata da Portaria Nº 064, publicada no doe Nº 34.582 de 13 
de Maio de 2021-diárias
onde se lê: Servidor: MENdES dE PaUla
Leia-se: Servidor: faUSo MENdES dE PaUla
Evanilza da cruz Marinho Maciel.
diretora Geral da EGPa.
errata da Portaria Nº 065, publicada no doe Nº 34.582 de 13 
de Maio de 2021-diárias
onde se lê: NaTHalY roSE raPoSo dE aNdradE, cPf: 638.321.942-15
Leia-se: NaTHalY roSE raPoSo dE aNdradE, cPf: 892.531.162-34
Evanilza da cruz Marinho Maciel.
diretora Geral da EGPa.

Protocolo: 655505

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: Pregão eletrônico N° 03/2021
Processo N° 2021/213095
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE TEcNoloGia da iNforMa-
ÇÃo E coMUNicaÇÃo (Tic), ElETroElETrÔNica, cUJa coMPoSiÇÃo 
ViSa À ESTrUTUraÇÃo E iMPlaNTaÇÃo do laBoraTÓrio dE iNoVaÇÃo 
da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
Entrega do edital: www.comprasnet.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e 
www.egpa.pa.gov.br
data da abertura: 26/05/2021.
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
UaSG: 462264
ordenador responsável: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
responsável pelo certame: Paula adriane da Silva costa.
Belém, 13 de maio de 2021.

Protocolo: 655333

diÁria
.

Portaria Nº 073 de 11 de Maio de 2021
Processo: 2021/506072.
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: cumprimento à agenda e demandas institucionais/EGPa do Pro-
grama caPaciTaSUaS.
Servidor: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl, matrícula nº 5650267/2, 
cPf Nº 178.120.202-82 / 7 e ½ (sete e meia) / 15/05 a 22/05/2021.
origem: Belém
destino: Municípios de Bagre, curralinho, Muaná e Ponta de Pedras
PaUla da GraÇa frEirE MacHado
diretora de administração e finanças/EGPa.

Protocolo: 655501



18  diário oficial Nº 34.583 Sexta-feira, 14 DE MAIO DE 2021

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portarias de reVoGaÇÃo de coNcessÃo 
de iseNÇÃo de icMs caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002401, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330001934, de 03 de março de 2021, 
que concedeu a isenção do icMS na aquisição de veículo para pessoa com 
deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 07 de janeiro de 1975; con-
vênio icMS 38, de 30 de março de 2012; arts. 1º e 50 do anexo ii do 
regulamento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho 
de 2001 e Portaria n.º 0085, de 19 de junho de 2009.
iNTErESSado: daNiEllE aZEVEdo dE oliVEira.
cPf: 521.781.372-53.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
Portaria Nº 2021330002402, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330001846, de 18 de fevereiro de 
2021, que concedeu a isenção do icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 07 de janeiro de 1975; con-
vênio icMS 38, de 30 de março de 2012; arts. 1º e 50 do anexo ii do 
regulamento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho 
de 2001 e Portaria n.º 0085, de 19 de junho de 2009.
iNTErESSado: EMilio SErGio aliVErTi alVES.
cPf: 799.620.503-59.
Marca/ModElo: rENaUlT/loGaN ZEN16cVT.
Portaria Nº 2021330002400, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2020330003889, de 30 de novembro de 
2020, que concedeu a isenção do icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 07 de janeiro de 1975; con-
vênio icMS 38, de 30 de março de 2012; arts. 1º e 50 do anexo ii do 
regulamento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho 
de 2001 e Portaria n.º 0085, de 19 de junho de 2009.
iNTErESSado: roSENaldo da SilVa crUZ.
cPf: 426.034.552-49.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX PlUS 10TaT NB.
Portaria Nº 2021330002418, de 11 de maio de 2021
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2020330003971, de 07 de dezembro de 
2020, que concedeu a isenção do icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 07 de janeiro de 1975; con-
vênio icMS 38, de 30 de março de 2012; arts. 1º e 50 do anexo ii do 
regulamento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho 
de 2001 e Portaria n.º 0085, de 19 de junho de 2009.
iNTErESSado: MaTHEUS raPHaEl araUJo NoBrE calaNdriNi.
cPf: 034.187.002-17.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.

Protocolo: 655491
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002360, de 06 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aldENora do Socorro SilVa dE oliVEira craVo.
cPf: 169.430.312-87.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XJK175756.
Portaria Nº 2021330002350, de 06 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EdilSoN da crUZ Baia.
cPf: 368.907.152-68.
Marca/ModElo: fiaT/arGo TrEKKiNG 1.8aT.
cHaSSi: 9Bd358a73lYK43251.
Portaria Nº 2021330002361, de 06 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MaNfriNi JardiM dE SoUZa.
cPf: 264.880.782-91.
Marca/ModElo: i/cHEV TracKEr PrEMiEr.
cHaSSi: 3GNcJ8EZ2Kl341879.
Portaria Nº 2021330002358, de 06 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarESSa MoNTEiro PiMENTEl.
cPf: 064.200.562-17.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS liMiTEd S.
cHaSSi: 9886751c6lKK17435.

Portaria Nº 2021330002362, de 06 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria do Socorro foNSEca.
cPf: 121.939.252-91.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XKK251253.
Portaria Nº 2021330002363, de 06 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Mario SErGio SilVa dE oliVEira NETo.
cPf: 022.321.372-10.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XJK163129.
Portaria Nº 2021330002357, de 06 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MiriaM claUdia faUSTo dE SoUSa MaroJa.
cPf: 751.484.473-20.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
cHaSSi: 9BrBc9f34K8055120.
Portaria Nº 2021330002351, de 06 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: riTa dE caSSia MorEira corrEia.
cPf: 207.340.002-78.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS liMiTEd d.
cHaSSi: 988675136JKH60791.
Portaria Nº 2021330002349, de 06 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: roSilEa rodriGUES dE aMoriM.
cPf: 431.395.902-53.
Marca/ModElo: VW/VirTUS cl ad.
cHaSSi: 9BWdH5BZ4lP025391.
Portaria Nº 2021330002352, de 06 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: roSilENE oliVEira do carMo.
cPf: 352.475.762-68.
Marca/ModElo: ford/EcoSPorT SE aT 1.5.
cHaSSi: 9BfZB55S3K8728429.
Portaria Nº 2021330002359, de 06 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SaNdoVal doS SaNToS fErrEira.
cPf: 040.118.302-59.
Marca/ModElo: fiaT/Palio ESSENcE 1.6.
cHaSSi: 9Bd196283E2211558.
Portaria Nº 2021330002353, de 06 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: TaciMar SarMENTo ViEira.
cPf: 295.682.852-53.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT48V0KG463013.
Portaria Nº 2021330002370, de 07 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNToNio JoVaNildo GaMa MEScoUTo.
cPf: 442.676.302-91.
Marca/ModElo: cHEV/SPiN 1.8l aT lT.
cHaSSi: 9BGJB75E0GB112203.
Portaria Nº 2021330002376, de 07 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: arNaldo alBUQUErQUE da rocHa.
cPf: 439.001.192-87.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15JB116050.
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Portaria Nº 2021330002377, de 07 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: BENEdiTo carValHo cariPUNa.
cPf: 189.695.772-20.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15NB100192.
Portaria Nº 2021330002374, de 07 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: BrUNo caiQUE doS SaNToS cardoSo.
cPf: 050.346.822-30.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4MT lT.
cHaSSi: 9BGKS69V0KG344763.
Portaria Nº 2021330002379, de 07 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EliVaNa aNdrEa SoUZa loPES.
cPf: 020.094.462-24.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0NB101598.
Portaria Nº 2021330002375, de 07 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSE Hildo GoMES dE frEiTaS.
cPf: 032.792.674-04.
Marca/ModElo: i/ToYoTa HilUX SWSrXa4fd.
cHaSSi: 8aJBa3fS8K0257716.
Portaria Nº 2021330002378, de 07 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PaUlo SErGio rodriGUES dE MoraES.
cPf: 155.215.242-15.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY EXl cVT.
cHaSSi: 93HGM6690lZ106666.
Portaria Nº 2021330002399, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alcidES caNEJo liNHarES fraNco.
cPf: 008.744.342-20.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS Sl cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15KB136340.
Portaria Nº 2021330002380, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aMElia faTiMa MENdES PEdro TraVaSSoS.
cPf: 159.442.712-72.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15NB101952.
Portaria Nº 2021330002394, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: arTHUr ValE VaScoNcEloS SaNToS.
cPf: 042.416.172-98.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB249297.
Portaria Nº 2021330002390, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: claUdia Maria PErEira PiNTo MarQUES.
cPf: 118.657.092-04.
Marca/ModElo: HoNda/ciVic EX cVT.
cHaSSi: 93Hfc2640HZ123408.
Portaria Nº 2021330002397, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Elio ParaGUaSSU PaNToJa.
cPf: 087.023.222-34.
Marca/ModElo: rENaUlT/caPTUr lifE 16 a.
cHaSSi: 93YrHaMH7KJ477642.

Portaria Nº 2021330002389, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EliSaNGEla dioMara PiMENTEl SaNToS.
cPf: 619.536.012-00.
Marca/ModElo: i/fiaT croNoS driVE 1.3.
cHaSSi: 8aP359a1dKU048753.
Portaria Nº 2021330002393, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EMaNoEl coNcEicao dE SoUZa PiNHEiro.
cPf: 798.939.372-72.
Marca/ModElo: rENaUlT/caPTUr lifE 16 a.
cHaSSi: 93YrHaMH7KJ895854.
Portaria Nº 2021330002387, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Joao rodriGUES dE JESUS.
cPf: 071.279.442-53.
Marca/ModElo: i/ToYoTa HilUX cdSr a4fd.
cHaSSi: 8aJKa8cd7K3181021.
Portaria Nº 2021330002395, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSUE alVES doS SaNToS.
cPf: 093.274.102-97.
Marca/ModElo: VW/foX coNNEcT SB.
cHaSSi: 9BWaB45Z9K4031777.
Portaria Nº 2021330002386, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria aMaraNTE do NaSciMENTo.
cPf: 089.872.893-20.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS loNGiTUdE d.
cHaSSi: 988675126KKJ51661.
Portaria Nº 2021330002391, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MoNica MaciEl dE MElo.
cPf: 899.104.002-00.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT48V0KG229834.
Portaria Nº 2021330002382, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: NarlicE liMa da SilVa.
cPf: 397.776.422-53.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BKP132456.
Portaria Nº 2021330002396, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PaUlo HENriQUE oliVEira dE liMa.
cPf: 269.014.552-91.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK322931.
Portaria Nº 2021330002398, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rENEE daS GracaS loPES fErrEira caValcaNTE.
cPf: 116.265.342-68.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB238630.
Portaria Nº 2021330002392, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rUBENS MUNiZ aZEVEdo.
cPf: 829.834.532-00.
Marca/ModElo: ciTroEN/c3 EXclUSiVE a.
cHaSSi: 935SlNfNUKB507480.
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Portaria Nº 2021330002381, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: UliSSES da SilVa MoNTEiro.
cPf: 511.293.292-91.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0MB144033.
Portaria Nº 2021330002388, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: WilliaM MaTHEUS raMoS doS SaNToS.
cPf: 049.271.852-06.
Marca/ModElo: PEUGEoT/2008 allUrE PK.
cHaSSi: 936cMNfNVlB541779.
Portaria Nº 2021330002414, de 11 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: adriaNa Maria lEao dE MoUra.
cPf: 410.291.352-15.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aUToM..
cHaSSi: 98861118XMK398511.
Portaria Nº 2021330002412, de 11 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: BENEdiTo fErrEira dE liMa.
cPf: 044.251.702-53.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS HB X 13l aT.
cHaSSi: 9BrK19BT7J2096211.
Portaria Nº 2021330002403, de 11 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: daNiElla aNdalUZa diaS MaToS.
cPf: 575.830.212-00.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BlP179833.
Portaria Nº 2021330002407, de 11 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: iSaBEllE loPES Garcia.
cPf: 042.038.452-97.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aUToM..
cHaSSi: 98861118XMK396933.
Portaria Nº 2021330002411, de 11 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JaiME carloS coElHo dE SoUZa.
cPf: 154.389.882-34.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS liMiTEd d.
cHaSSi: 988675136MKK68271.
Portaria Nº 2021330002409, de 11 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Joao BaTiSTa roMaNHolY fErrEira.
cPf: 087.921.432-53.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XKK250541.
Portaria Nº 2021330002405, de 11 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoaQUiM MaNoEl rodriGUES.
cPf: 000.535.622-91.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT acT.
cHaSSi: 9BGKc48V0KG355847.
Portaria Nº 2021330002404, de 11 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lariSSa loBaTo SilVa.
cPf: 948.808.592-49.
Marca/ModElo: HoNda/ciVic ToUriNG cVT.
cHaSSi: 93Hfc1690KZ218113.

Portaria Nº 2021330002415, de 11 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MaGalY oliVEira rocHa dE SoUSa.
cPf: 180.416.122-53.
Marca/ModElo: ford/Ka SE PlUS aT1.5Hac.
cHaSSi: 9BfZH55S8l8015817.
Portaria Nº 2021330002406, de 11 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria aNToNia SaNTiaGo BaraTa.
cPf: 104.677.182-53.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS Sl cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15KB116092.
Portaria Nº 2021330002410, de 11 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria do Socorro da coSTa fEio.
cPf: 296.734.372-20.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf5l4091811.
Portaria Nº 2021330002417, de 11 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MiGUEl MEdEiroS GalVao.
cPf: 044.012.782-32.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT acT.
cHaSSi: 9BGKc48V0KG341390.
Portaria Nº 2021330002408, de 11 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: NElSoN SaNTa BriGida dE SoUZa.
cPf: 121.532.812-53.
Marca/ModElo: ford/EcoSPorT SE aT 1.5.
cHaSSi: 9BfZB55S5K8728335.
Portaria Nº 2021330002413, de 11 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: roSa dE faTiMa da coSTa cUNHa.
cPf: 140.162.652-15.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BKP113621.
Portaria Nº 2021330002416, de 11 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SolaNGE THUlia lEiTE fErrEira.
cPf: 642.548.012-20.
Marca/ModElo: HoNda/fiT lX cVT.
cHaSSi: 93HGK5840lK110299.
Portaria Nº 2021330002423, de 12 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aldrEN coSTa Baia.
cPf: 010.202.662-95.
Marca/ModElo: cHEV/SPiN 1.8l aT lT.
cHaSSi: 9BGJB7520lB121822.
Portaria Nº 2021330002430, de 12 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alEXaNdra liMa PErEira MarTiNS.
cPf: 440.804.332-04.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT acT.
cHaSSi: 9BGKc48V0KG385617.
Portaria Nº 2021330002422, de 12 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: BENEildE dE faTiMa cHaGaS TEiXEira.
cPf: 178.731.002-78.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0NB105104.
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Portaria Nº 2021330002420, de 12 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: diVaNildo fErrEira da SilVa.
cPf: 269.368.602-49.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB20 1.6a coMf.
cHaSSi: 9BHBG51dBKP925305.
Portaria Nº 2021330002419, de 12 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ida lENir Maria PENa GoNcalVES.
cPf: 137.033.152-53.
Marca/ModElo: fiaT/idEa ESSENcE 1.6.
cHaSSi: 9Bd13571af2268626.
Portaria Nº 2021330002429, de 12 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSE SErGio liMa rocHa.
cPf: 042.569.132-20.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla Gli 20.
cHaSSi: 9BrB33BE9l2022932.
Portaria Nº 2021330002427, de 12 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarcoS rodriGUES da coSTa.
cPf: 904.268.512-34.
Marca/ModElo: rENaUlT/SaNdEro ST16rScE.
cHaSSi: 93Y5SrfHdKJ757309.
Portaria Nº 2021330002424, de 12 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria criNaUrEa dE SoUZa SilVa.
cPf: 356.086.412-72.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS HB XS 15 aT.
cHaSSi: 9BrK29BT2J0129608.
Portaria Nº 2021330002421, de 12 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PaUlo JUaci dE alMEida BriTo.
cPf: 046.117.722-68.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB20S 1.6a PrEM.
cHaSSi: 9BHBH41dBGP607572.
Portaria Nº 2021330002425, de 12 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PEdro PaUlo caNElaS caBral JUNior.
cPf: 356.066.732-15.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XKK222951.
Portaria Nº 2021330002428, de 12 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SaNTiaGo GEMaQUE fariaS.
cPf: 026.272.122-81.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aUToM..
cHaSSi: 98861118XMK392058.
Portaria Nº 2021330002426, de 12 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: VaNdEr PiNHEiro MacEdo.
cPf: 944.685.322-20.
Marca/ModElo: fiaT/MoBi driVE GSr.
cHaSSi: 9Bd341B80lY631499.

Protocolo: 655483
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de icMs caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002355, de 06 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: carloS alBErTo aNdradE da SilVa.
cPf: 571.341.382-91.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX PlUS 10TaT NB.

Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$68.900,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$56.392,00.
coNdUTor(ES) aUToriZado(S):
Joao carloS GoNcalVES da SilVa cNH: 7460546327
Portaria Nº 2021330002365, de 07 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: adEMir Wolff.
cPf: 652.148.389-72.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX PlUS 10TaT lT1.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$69.990,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$57.012,00.
Portaria Nº 2021330002372, de 07 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: cHarlES ricardo BraNdao doS SaNToS.
cPf: 429.323.602-30.
Marca/ModElo: i/rENaUlT loGaN ZEN16MT.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$69.990,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$54.127,00.
Portaria Nº 2021330002368, de 07 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: Joao PEdro da VEiGa raNiEri BaSToS TScHErTaScH.
cPf: 050.377.322-04.
Marca/ModElo: rENaUlT/loGaN ZEN16cVT.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$69.990,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$54.127,00.
coNdUTor(ES) aUToriZado(S):
alEXaNdrE QUarESMa TScHErTaScH cNH: 3226505334
lorENa da VEiGa raNiEri BaSToS cNH: 263665844
Portaria Nº 2021330002384, de 10 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: raiMUNdo afoNSo cardoSo dElGado.
cPf: 211.863.322-04.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT HB.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$68.390,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$55.709,00.

Protocolo: 655485

.

.

adMissÃo de serVidor
.

editaL de iNtiMaÇÃo.
editaL iNtiMaÇÃo de aiNF – cerat - aBaetetUBa
o ilmo. Sr. aNaNiSio GoMES dE aNdradE – coordenador Execu-
tivo regional de administração Tributária e Não Tributária de abaetetuba,
desta Secretaria de Estado da fazenda
faZ SaBEr a todos quantos o presente edital lerem ou dele por qualquer
outro meio tomarem conhecimento da decisão da 1ª câmara Permanente 
de Julgamento do Tarf, prolatada na sessão realizada em 18/02/2021, 
relativo Proc. nº 252019730000676-6, Simples Nacional, que negou provi-
mento ao recurso n° 18259.
informamos que é facultada a interposição de recurso de revisão, ao Ple-
no do Tribunal administrativo de recursos fazendários, no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da ciência desta intimação, nos termos do art. 47, 
§ 1º, ii, da lei nº 6.182/98, c/c art. 4º, XVi, da lei complementar nº 58, 
de 01 de agosto de 2006.
raZÃo Social ; a. dE araÚJo EirEli
insc. Estadual : 15.373.034-0
ENdErEÇo : rua Justo chermont, 1620, Box a, comercial- abaetetuba/Pa
aNaNiSio GoMES dE aNdradE
coordENador – cEraT – aBaETETU

Protocolo: 655351

.

.

errata
.

errata
de ordem
Portaria No 141 de 21/01/2021, PUBLicada No doe No 34.468 
de 22/01/2021.
SErVidor: alessandro alexandria loja
oNde se LÊ: PErÍodo dE GoZo 03/03/2021 a 01/04/2021
Leia-se: PErÍodo dE GoZo 05/03/2021 a 03/04/2021.

Protocolo: 655471
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 860, 13 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2021/503293- cEraT-MaraBá. 
rESolVE:
coNcEdEr a servidora aNa Márcia MENdES BraGa, cargo assistente 
administrativo, Matricula nº5225884/1, portadora do cPf nº 281.986.382-
53, Suprimento de fundos no valor total de r$ 2.500,00 (dois Mil e Qui-
nhentos Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.000,00 (Mil reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 1.500,00 (Mil e 
Quinhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-Ma-
raBá, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de Maio do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) 
dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício

Protocolo: 655559

.

.

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho
diretor  de administração, em exercício
Portaria Nº 854 de 12 de maio de 2021 autorizar a servidora Elia-
Na dE oliVEira SEMBlaNo, nº 0514937101, TEcNico, corrEGEdoria 
faZENdária, objetivo de desenvolver atividade administrativa no serviço 
itinerante na cEcoMT araGUaia, o pagamento de 12 e 1/2 diárias, no 
período de 17.05.2021 à 29.05.2021, em complementação as concedi-
das através da PorTaria Nº 734 de 28/04/2021, publicada no d.o.E nº 
34.567 de 29/04/2021.
Portaria Nº 855 de 13 de maio de 2021 autorizar 17 e 1/2  diá-
rias ao servidor oVidio GUilHErME MarQUES GalVao, nº 0000620301, 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, cÉlUla dE coNTrolE E coBraNÇa da dÍVi-
da aTiVa, objetivo de desenvolver atividades administrativas no serviço 
itinerante na cEcoMT iTiNGa, no período de 15.05.2021 à 01.06.2021, no 
trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 856 de 13 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias a 
servidora aricia rEGiNa cUNHa lEiTao SoarES, nº 0592471404, SE-
crETaria dE GaBiNETE-daS1, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTE-
RIAIS, objetivo de realizar visita técnica junto ao coordenador para verifi-
car necessidades da unidade, no período de 13.05.2021 à 15.05.2021, no 
trecho Belém - dom Eliseu - Belém.
Portaria Nº 857 de 13 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor EdUardo SaToSHi aMoriM YaMaMoTo, nº 0592423703, 
GErENTE faZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, 
objetivo de realizar visita técnica nas obras de pavimentação da cEcoMT 
iTiNGa, no período de 13.05.2021 à 15.05.2021, no trecho Belém - dom 
Elizeu - Belém.
Portaria Nº 858 de 13 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
a servidora BrENda MoNTEiro BaTalHa, nº 5185566602, TÉcNico EM 
GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTE-
riaiS, objetivo de visita técnica para conhecimento das necessidades da 
unidade, no período de 13.05.2021 à 15.05.2021, no trecho Belém -dom 
Elizeu - Belém.
Portaria Nº  859 de 13 de maio de 2021 autorizar 15 e 1/2  di-
árias a servidora SaNdra Maria BiTENcoUrT BEcKMaN aBrEU, nº 
0002282901, aGENTE adMiNiSTraTiVo, cÉlUla dE GESTÃo dE PESSo-
aS, objetivo realizar palestras aos servidores, através  de orientação e das 
medidas de proteção contra coVid-19 e distribuição de EPis, no período 
de 18.05.2021 à 02.06.2021, no trecho Belém - conceição do araguaia - 
Marabá - carajás - Jarbas Passarinho - Belém.
Portaria Nº 860 de 13 de maio de 2021 autorizar 15 e 1/2  diárias 
ao servidor JociVaN rodriGUES loPES, nº 0200558102, MoToriSTa, 
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, 
objetivo de conduzir veículo na UEcoMT - Santa Maria das Barreiras, no 
período de 16.05.2021 à 31.05.2021, no trecho conceição do araguaia - 
Santa Maria das Barreiras.
Portaria Nº 861 de 13 de maio de 2021 autorizar 20 e 1/2  diárias 
a servidora fraNciNETE SoarES doS SaNToS, nº 0511867001, diGi-
Tador, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  ara-
GUaia, objetivo de desempenhar atividades administrativas na UEcoMT 
- Barreira do campo, no período de 11.05.2021 à 31.05.2021, no trecho 
araguaia - Barreira do campo.
Portaria Nº 862 de 13 de maio de 2021 autorizar 1 e 1/2  diárias 
a servidora aNa Marcia MENdES BraGa, nº 0522588401, aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBU-
Tária dE MaraBá, objetivo de realizar visita técnica na oEaT de São 
Geraldo, no período de 13.05.2021 à 14.05.2021, no trecho Marabá  - São 
Geraldo do araguaia - Marabá - Eldorado - Marabá.

Portaria Nº 863 de 13 de maio de 2021 autorizar 1 e 1/2  diá-
rias ao servidor GilMar PErEira araUJo, nº 0520863701, MoToriSTa, 
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá, 
objetivo de conduzir à equipe em visita técnica na oEaT de São Geraldo, 
no período de 13.05.2021 à 14.05.2021, no trecho Marabá - São Geraldo 
do araguaia - Marabá - Eldorado - Marabá.

Protocolo: 655459

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo
o ilm.º Sr.] dr. Mário JorGE foNSEca daS NEVES, Md. coordENador 
faZENdária da cEraT – MariTUBa, faZ SaBEr, ao(s) titular(es) ou re-
presentante(s) legal(is) da firma abaixo identificada, que foi lavrado contra 
a mesma em 10/05/2021 a Notificação Fiscal n°s 092021820000186-5, 
referente a Ordem de Serviço de mesmo número, ficando NOTIFICADO(S) 
nos termos do art. 11 da lei 6.182/98 e dos arts. 65 e 66 fa lei 5.530/89, 
c/c os arts. 124 e 744 do ricMS, aprovado pelo dec. 4676/01, a apre-
sentar no prazo de 15(quinze) dias, a partir da data de publicação deste 
edital, os documentos abaixo relacionados, concernentes ao período de 
junho/2020 à dezembro de 2020, na sede desta coordenação Executiva 
regional de administração Tributária e Não-Tributária – cEraT/Marituba, 
sala dos auditores, situada à rodovia Br-316 – KM-13, SN – Marituba/
Pará, ressaltando que o não atendimento no prazo estabelecido, ensejará 
a imediata aplicação de penalidade prevista no art. 2º, da lei 6.715/05 e 
demais medidas a virem a ser adotadas por esta coordenação fiscal em 
defesa do Erário Estadual.
coNTriBUiNTE: NorTE coMÉrcio dE GrÃo EirEliS
iNScriÇÃo ESTadUal: 15.507.208-0
aUdiTor fiScal: JorGE TadEU fErrEira dE liMa
docUMENToS SoliciTadoS:
- arquivo Efd do período de junho à dezembro/2020
- comprovante entrega diEf
- daEs de recolhimento do icMS
- diEf
- livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
- Notas fiscais de Entradas
- Notas fiscais de Saídas
- relação das Nfs ref. Pagamentos dos cód. receitas 1141, 1146, 1152
-relação das Nfs ref. Pagamentos do cód. receita 1173
Marituba – Pará, 12 de maio de 2021
Mário JorGE foNSEca daS NEVES
coordENador faZENdário
cEraT – MariTUBa

Protocolo: 655503
editaL de NotiFicaÇÃo de aiNF
o ilmo. Sr. arMENio WilSoN corrÊa dE MoraES
coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tributá-
ria de capanema, desta Secretaria de Estado da fazenda.
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foram lavrados autos de infração 
Trânsito contra os sujeitos passivos, resultante de Termo de apreensão 
e Deposito conforme  números abaixo relacionados, ficando as empresas 
NoTificadaS no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se 
considera Notificados os Contribuintes, na forma do Art. 14, § 3º, III da 
lei nº 6.182/98, a efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a inter-
por impugnação junto a esta coordenação, localizada na rua João Pessoa, 
109, Centro, município de Capanema (PA), findo o qual, sujeitar-se-á à co-
brança executiva do crédito tributário, conforme estabelece a lei Estadual 
n.º 6.182, de 30 de dezembro de 1998, alterada pela lei complementar nº 
58, de 03 de agosto de 2006.

SUJEiTo  PaSSiVo iNSc. ESTadUal /cNPJ   aiNf TErMo dE aPrEENSÃo
E dEPoSiTo

EliaS BriNGEl cardoSo
MErcadiNHo do rUSSo 

EirEli
araÚJo aUTo PEÇaS EirEli
 BT2M iNforMáTica lTda

15.599.109-4
15.488.639-4
15.431.102-2

16.909.800/0001-60

322020510001508-0
352020510005185-4
352020510001307-3
322020510000309-3

322020390000892-1
352020390000249-0
352019390002691-1
322019390002349-0

Protocolo: 655346
editaL de terMo de iNÍcio de FiscaLiZaÇÃo – cerat BeLÉM
o coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tri-
butária - cEraT – Belém da Secretaria de Estado da fazenda, no uso de 
suas atribuições, NoTifica aos titulares, sócios ou representantes legais 
da firma abaixo relacionada, nos termos do artigo 11, da Lei n.º 6.182/98 
e dos artigos 65 e 66, da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 
e 744, do ricMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os 
documentos a seguir relacionados, objeto de Programação em Profundida-
de de Exercício fechado Especial, para o período de fi01/2017 a12/2018, 
referente ao Termo de início de fiscalização nº 002020480000198-7, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se considera notificado 
o contribuinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98, alterada pela 
lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 2007.
o não atendimento do presente, no prazo estipulado, culminará na imedia-
ta aplicação da penalidade prevista no  art. 78, inciso Xi, alínea “c” da lei 
n.º 5.530/89, ficando ciente desde já, que a presente medida caracteriza 
o início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.
razão Social: SoENErGY - SiSTEMaS iNTErNacioNaiS dE ENErGia S/a
insc. Est. Nº: 15549634-4
auditor fiscal solicitante: Mara lêda S. Pires
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Matrícula: 0512891902
docUMENToS SoliciTadoS:
BalaNÇo PaTriMoNial
arQUiVo Efd do PErÍodo
daE dE rEcolHiMENTo dE icMS
diEf
liVro dE rEGiSTro dE aPUraÇÃo dE icMS
liVro dE rEGiSTro dE ENTradaS
liVro dE rEGiSTro dE iNVENTário
liVro dE rEGiSTro dE SaÍdaS
NoTaS fiScaiS dE ENTradaS
NoTaS fiScaiS dE SaÍdaS
rEGiME ESPEcial
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
Prazo de entrega dos documentos solicitados: 30 (trinta) dias
local de entrega dos documentos:
av. Gentil Bittencourt, 2566 – Belém/Pa – Telefone: 30398542
João Guilherme Melo cavaleiro de Macedo
coordenador fazendário – cEraT - Belém

Protocolo: 655568
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oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000543 de 13/05/2021 - 
Proc n.º 002021730002989/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
Interessado: Max Masaki Taniyama – CPF: 375.905.702-06
Marca: cHEVrolET/oNiX 1.0MT lTZ PlUS TUrBo Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000545 de 13/05/2021 - 
Proc n.º 002021730002242/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Magno Matos ferreira – cPf: 728.504.502-00
Marca: cHEV/SPiN 1.8l aT acT 7 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000547 de 13/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003006/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: ronaldo chaves failache – cPf: 106.025.422-00
Marca: HoNda/Wr-V EXl cVT 1.5 Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104002108, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003081/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Messias dos Santos cavalcante – cPf: 299.843.192-53
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo Gol Tl McV/Pas/automovel/9BWaG45U1JT144035
Portaria n.º202104002110, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003049/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: adones Moura Batista filho – cPf: 038.770.432-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd X VSc aT/Pas/automovel/9BrB29BT8l2244219
Portaria n.º202104002113, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003044/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: fabio Siqueira Matos – cPf: 304.723.423-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK aTTrac 1.4/Pas/automovel/9Bd373121E5058446
Portaria n.º202104002115, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003040/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Euclides rodrigues de Souza – cPf: 109.134.672-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG313781
Portaria n.º202104002117, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002997/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: anderson da Silva Sousa – cPf: 632.387.562-49
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWaB45UXMT041926
Portaria n.º202104002119, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002822/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: ademar Pereira Pantoja – cPf: 081.148.202-25
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG384084
Portaria n.º202104002121, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003000/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021

Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: alan Teles de lima – cPf: 772.831.202-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019f2268808
Portaria n.º202104002123, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003023/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Edson freitas de oeiras – cPf: 120.785.732-72
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciVic SPorT cVT/Pas/automovel/93Hfc2630HZ124354
Portaria n.º202104002125, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003055/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: djair da Silva Gomes – cPf: 490.164.152-20
Marca/Tipo/chassi
ford/Ka SE PlUS 1.0 Sd c/Pas/automovel/9BfZH54l9l8007865
Portaria n.º202104002127, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002873/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Pedro Paulo Batista de Souza – cPf: 379.314.742-87
Marca/Tipo/chassi
VW/T croSS Hl TSi aE/Pas/automovel/9BWBJ6BfXl4088598
Portaria n.º202104002129, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002779/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: cleberson roberto Serrao de Souza – cPf: 379.401.632-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlaTiNUM/Pas/automovel/9BrB29BT8f2083777
Portaria n.º202104002131, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003018/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: angelo de almeida Moreira – cPf: 452.029.232-87
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS15 aT/Pas/automovel/9BrB29BT3J2164372
Portaria n.º202104002133, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002938/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: ivaldo ferreira da Mota – cPf: 398.214.472-87
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/VErSa 16UNiQUEcVT/Pas/automovel/94dBcaN17HB116935
Portaria n.º202104002135, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000705/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jurandi de Sousa Paula – cPf: 368.273.552-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0lG228023
Portaria n.º202104002137, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002995/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Zozimo Goes da Silva filho – cPf: 036.244.712-87
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS15 MT/Pas/automovel/9BrB29BT9H2124758
Portaria n.º202104002139, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 62021730000787/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Marcos rêgo da Silva – cPf: 590.065.522-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG320685
Portaria n.º202104002141, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003039/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco Monteiro da Silva – cPf: 574.901.552-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd adVENTUrE/Pas/automovel/9Bd37417dH5098584
Portaria n.º202104002143, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002841/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcos ronaldo de Sousa – cPf: 842.244.442-91
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX Tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45Z0Ka502083
Portaria n.º202104002145, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003047/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Benedito Miranda Girard – cPf: 189.891.012-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio firE WaY/Pas/automovel/9Bd17144ZG7590787
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Portaria n.º202104002147, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002790/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: anderson de oliveira Brito – cPf: 489.978.462-72
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lS/Pas/automovel/9BGJa69X0cB307402
Portaria n.º202104002149, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003066/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Edinaldo da Silva oliveira – cPf: 603.578.512-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlaTiNUM/Pas/automovel/9BrB29BT3f2083380
Portaria n.º202104002151, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003043/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose antonio andrade de Souza – cPf: 319.310.492-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa XS 15cNT/Pas/automovel/9BrBc9f31N8143594
Portaria n.º202104002153, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002988/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Edinaldo Sena da Silva – cPf: 223.358.892-49
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU017269
Portaria n.º202104002155, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003074/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Benedito dacio dos Santos Pinheiro – cPf: 104.235.082-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WEEK TrEKKiNG/Pas/automovel/9Bd17350Ma4328464
Portaria n.º202104002157, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003017/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcio flávio rebouçs de lima – cPf: 871.425.202-30
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019B2177159
Portaria n.º202104002159, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003048/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Elenilda dos anjos de Souza – cPf: 606.495.422-15
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl McV/Pas/automovel/9BWdG45U7HT017927

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104002112, de 13/05/2021 - 
Proc n.º 0020217300030130/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
Base legal: art.1º,§ 1°,iv c/c §§ 5º da lei 6.017/96 decreto 2.703/2006 
revogação decorrente de perda da condição de possuir apenas um veículo 
na categoria aluguel, possuindo mais um táxi.
interessado: adalberto Pereira da Silva – cPf: 371.740.612-49
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla Gli UPPEr/Pas/automovel/9BrBl3HE5K0183084

Protocolo: 655538
triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna público a (s) data (s) de julgamento do (s) recurso 
(s) abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução 
Normativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribu-
nal, sito em Belém, na av. Gentil  Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. 
castelo Branco e av. José Bonifácio:
SEGUNda cÂMara PErMaNTENTE dE JUlGaMENTo 
Em 20/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 15480, aiNf nº 
032009510000014-9, contribuinte NoVa MaraBa diSTriBUidora dE 
VEicUloS lTda, insc. Estadual nº. 15276123-3
Em 20/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 14338, aiNf nº 
872011510000013-5, contribuinte SPE ENGENHaria lTda., insc. Estadu-
al nº. 15214878-7, advogado: dilZa Maria lEMoS dE MiraNda, oaB/
Pa-5200
Em 20/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17326, aiNf nº 
062012510003837-1 , contribuinte ParKEr HaNNifiN iNdUSTria E co-
MErcio lTda, insc. Estadual nº. 15255904-3
Em 20/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17998, aiNf nº 
172018510000185-0, contribuinte TraNSPorTadora aMaZoNia diESEl 
lTda, insc. Estadual nº. 15159618-2 , advogado: EllEN lariSSa alVES 
MarTiNS, oaB/Pa-15007,
Em 20/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18144, aiNf nº 
172018510000188-5, contribuinte TraNSPorTadora aMaZoNia diESEl 
lTda, insc. Estadual nº. 15159618-2 , advogado: JÚlia caBral dE VaS-
coNcEloS, oaB/Pa-27179

Protocolo: 655666

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº:  02
contrato Nº:  040/2020
objeto do contrato: Prestação de serviços de aluguel continuado de 05 
(cinco) veículos, conforme especificações do ITEM 02, exigências e condi-
ções estabelecidas no Termo de referência e demais adendos do contrato.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 009/2020
data de assinatura do aditivo: 06.05.2021
Vigência do aditivo: 11.05.2021 a 10.05.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de Prazo e inclusão de cláusula de Trata-
mento de dados.
fundamento legal do aditivo:  artigo 71 da lei nº 13.303/16
Valor Total: r$ 186.070,88 (cento e oitenta e seis mil, setenta reais e oi-
tenta e oito centavos)
contratado: NorTE locadora dE VEÍcUloS EirEli
Endereço:  Estrada do Tapanã, nº 08  Bairro: Tapanã
cEP: 66.833-075 Belém/Pa
Telefone: (91) 3241-2902
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 655353
termo aditivo Nº:  01
contrato Nº:  067/2020
objeto do contrato: Prestação de serviços técnicos de avaliação de imó-
veis, análise de Viabilidade Técnica de Empreendimentos e Unidades iso-
ladas e relatório de Medição de obra de Empreendimentos e Unidades 
isoladas, avaliação de Unidades de Empreendimento imobiliário (laudão) 
e avaliação de imóveis retomados.
Modalidade da contratação: credenciamento Nº 004/2019
data de assinatura do aditivo: 10.05.2021
Vigência do aditivo: 10.05.2021 a 29.07.2021
objeto do aditivo: ampliação das áreas para prestação de serviços pela 
contratada, em relação aos municípios sede das regiões de interesse, com 
inclusão dos Grupos 03 (Marabá, redenção e Tucumã), 05 (Tucuruí, Tomé 
açu, Parauapebas e cametá) e 06 (Santarém, itaituba, almerim e altami-
ra) nos termos do item 4.8.1 do anexo i – Termo de referência do creden-
ciamento de Pessoa Jurídica – avaliação de imóveis e inclusão da cláusula 
de tratamento de dados.
fundamento legal do aditivo: artigo 30, caput da lei nº 13.303/2016
Valor Total Estimado do credenciamento: r$ 1.012.433,90 (um milhão, 
doze mil e quatrocentos e trinta e três reais e noventa centavos)
contratado: T ViEira BriTo - ME.
Endereço:  rua américo de Souza, nº 87 – Bairro: aldeia
cEP: 68.600-000  Bragança/Pa
Telefone: (91) 98083-9823
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 655388
termo aditivo Nº:  001
contrato Nº:  119/2019
objeto do contrato: aquisição de Split e ar condicionado
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 027/2019
data de assinatura do aditivo: 10.05.2021
Vigência do aditivo: 10.05.2021 a 19.01.2023
objeto do aditivo: reequilíbrio Econômico financeiro do contrato e inclu-
são de cláusula de Tratamento de dados.
fundamento legal do aditivo:  artigo 81, Vi da lei nº 13.303/2016.
Valor Total: r$ 159.141,40 (cento e cinquenta e nove mil, cento e quarenta 
e um reais e quarenta centavos)
contratado: NEo BrS coMÉrcio dE ElETrodoMÉSTicoS lTda
Endereço: Passagem Nossa Senhora aparecida, Nº 164  – Bairro: casta-
nheira
cEP: 66645-455  Belém/Pa
Telefone: (91) 32121-9000
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 655418

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 453, de 13 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilização de manual de gestão e 
fiscalização dos contratos celebrados pela Secretaria;
coNSidEraNdo ainda a necessidade de a administração Pública assegurar 
a correta instrução dos processos para o andamento processual adequado;
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rESolVE:
art. 1º. constituir comissão Especial para elaboração de manual de ges-
tão e fiscalização dos contratos, com a finalidade de atualizar e adaptar 
o Manual disponibilizado por meio da Portaria conjunta nº 658, de 01 de 
setembro de 2014, SEad-aGE, às particularidades de contratação com a 
SESPA, assegurando a instrução dos fiscais sobre as responsabilidades 
a ele inerentes, designando, para tanto, os seguintes servidores: 1) da-
NiEl MEdEiroS do laGo foNToUra, matrícula 59455859-3; 2) JUliaNa 
criSTiNa dE SoUZa SaNToS, matrícula 5955824-1; 3) ToMaZ ricardo 
dE araÚJo BriTo, matrícula 57194084-4, todos lotados no GT contratos 
e convênios; e 4) ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS, matrí-
cula 5782163-1, Secretário adjunto de Gestão administrativa.
Art. 2º. A presente Comissão ficará sob a presidência do servidor ARIEL 
doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.
art. 3º. compete à comissão Especial de que trata esta Portaria, as seguin-
tes atribuições e competências:
1. a) análise do Manual disponibilizado por meio da Portaria conjunta nº 
658, de 01 de setembro de 2014, SEad-aGE;
2. b) atualização da legislação e das recomendações para execução dos 
trabalhos de fiscalização do fiscal e do gestor do contrato; e
3. c) Elaboração de Manual de fiscalização e gestão dos contratos – SESPA, 
com a adaptação às particularidades inerentes à atuação da Secretaria.
art. 4º. fica a comissão Especial constituída autorizada a se reunir in-
dependentemente de qualquer convocação, estando ainda, autorizada a 
solicitar documentos, requerer informações e realizar consultas jurídicas.
art. 5º. Não será devida remuneração aos membros pela sua participação 
na comissão.
art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública, em exercício

Protocolo: 655442
Portaria Nº 446 de 11 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, que 
determina que autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 
público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sin-
dicância ou processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado 
ampla defesa e contraditório;
coNSidEraNdo o MEMoraNdo Nº 007/2021/cPS/Nc/SESPa.
rESolVE:
art. 1º: Prorrogar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão Especial de 
Processo administrativo disciplinar nº 2016/436041 e anexos, instaurado 
pela Portaria n.º 771 de 17 de setembro de 2020, publicada no doE nº 
34.352 de 22/09/20; prorrogado pela PorTaria Nº 052 de 04/01/2021, 
publicada no d.o.E nº 34.452 de 06/01/2021 e reconduzido pela PorTaria 
Nº 260 de 12/03/2021, publicada no d.o.E nº 34.517 de 15/03/2021;
art. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de maio de 2021. 
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 655334
Portaria N° 0516 de 11 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/333612.
rESolVE:
rEMoVEr, o servidor EdUardo do Socorro PErEira da SilVa, cargo 
farMacÊUTico BioQUÍMico, matrícula n° 57190574/1, do laBoraTÓ-
rio cENTral para a UNidadE dE rEaBiliTaÇÃo - dEMÉTrio MEdrado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
11.05.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 655841
Portaria N° 339 de 12 de Maio de 2021.
a Secretária de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o 
que rege as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/463140.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar 03.05.2021, o contrato administrativo da servidora 
JaNaiNa SoarES dE araUJo, matrícula nº 5924758/1, cargo de MÉdico, 
lotada no 10º cENTro rEGioNal dE SaÚdE - alTaMira.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
12.05.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -
Portaria N° 340 de 13 de Maio de 2021.
a Secretária de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o 
que rege as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/485140.

r E S o l V E:
rESciNdir, a contar 03.05.2021, o contrato administrativo do servidor 
VicTor lEaNdro MENEZES da coSTa, matrícula nº 5958208/1, cargo 
de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado na diViSÃo dE coMPraS E PaTri-
MÔNio.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
13.05.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -

Protocolo: 655800

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 85 de 12 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publica-
do em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013 e a cláusula Sexta do contrato nº 081/2020 (lUcaS 
EMPrEENdiMENToS E adMiNiSTradora lTda) e os autos do Processo 
n° 2021/396093;
r E S o l V E:
i- revogar a designação do servidor luiz carlos Bahia Nunes, matrícula: 
5424019/2, lotado no dVS/SESPa, nomeado na PorTaria Nº 139 dE 
03/12/2020 publicada no doE de 04/12/2020;
e designar em substituição o servidor BENEdiTo MarÇal GUiMarÃES, 
matrícula: 5157838/1, lotado no Gabinete/SESPa, como titular e aNa 
GrEicE BorGES MoKarZEl, matrícula: 5939708/3, lotada na dSG/daS/
SESPA, como suplente, para acompanhar e fiscalizar o Contrato acima, 
bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a 
fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no 
âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previs-
tos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 654968
Portaria Nº 86 de 12 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, a cláusula Sétima do contrato nº 033/2021(caNTÃo ViGilÂNcia 
E SEGUraNÇa lTda) e os autos do Processo n° 2021/ 463200;
r E S o l V E:
designar o servidor orlaNdo dE SoUSa fErNaNdES, matrícula nº 
57195390-1, lotado no 8º CRS/SESPA, para acompanhar, controlar e fisca-
lizar o contrato acima, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, 
quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para 
fins de pagamento, no âmbito do 8ºCRS/SESPA, adotando todos os proce-
dimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa- ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 655087
Portaria Nº 95 de 13 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
considerando o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02/2017 no ca-
pítulo V – da contratualização, em seu art. 23, item 5;
considerando a PorTaria Nº 57 de agosto de 2018 publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.326 de 27 de agosto de 2018, sob o protocolo 
nº 574406, que constituiu a comissão de acompanhamento da 
contratualização do convênio assistencial nº 06/2019;
considerando os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/388269, por meio do Memorando nº 410/2021 – 4º crS/doca de 
15 de março de 2021 que solicita a substituição de membros da comissão 
representantes da SESPa/4º centro regional de Saúde.
resolve:
art. 1º Substituir iolanda de fátima Mendes da Silva por redson rogério 
Moura Gonçalves e substituir doralice Viana da costa por Kamila liliane 
Nunes, como membros titulares da comissão representante da SESPa/4º 
centro regional de Saúde.
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização 
referente ao convênio assistencial nº 06/2019 celebrado com o Hospital 
Santo antônio Maria Zaccaria ficará composta pelos membros abaixo:
representantes do Hospital Santo antônio Maria Zaccaria:
- Sônia Maria do Nascimento, cPf nº 092.891.432-15 – Titular;
- Maria dalva ribeiro Brito, cPf nº 181.795.332-04 – Titular;
- Edelvandro dias de oliveira, cPf nº 560.227.512-68 – Suplente.
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representantes da Secretaria Estadual de Saúde/4º centro regional de Saúde:
- redson rogério Moura Gonçalves – Enfermeiro – Matrícula nº 5073804/1 – Titular;
- Kamila liliane Nunes – agente administrativo - Matrícula nº 57190896/1 – Titular;
- Vera lúcia almeida damous – odontóloga – Matrícula nº 119032/1 – Suplente.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 13 
dE Maio dE 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 655824
Portaria Nº 97 de 13 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
considerando o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02/2017 no ca-
pítulo V – da contratualização, em seu art. 23, item 5;
considerando a PorTaria Nº 1.054 de 05 de novembro de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.735 de 07 de novembro de 2018, sob o 
protocolo nº 380259, que constituiu a comissão de acompanhamento da 
contratualização do convênio assistencial nº 03/2019;
considerando a PorTaria Nº 56 de agosto de 2020 publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.326 de 27 de agosto de 2020, sob protocolo nº 
574404, que substituiu os membros (titulares e suplente) da comissão 
representantes da SESPa/4º centro regional de Saúde;
considerando os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/388269, por meio do Memorando nº 410/2021 – 4º crS/doca de 
15 de março de 2021 que solicita a substituição de membros da comis-
são representantes da SESPa/4º centro regional de Saúde e ofício nº 
012/2021 – HGB que solicita a substituição de membro titular da comissão 
representante do Hospital Geral de Bragança.
resolve:
art. 1º Substituir leila lúcia de Medeiros castanho por liana Maria de Me-
deiros Soares como membro titular da comissão representante do Hospital 
Geral de Bragança, e substituir iolanda de fátima Mendes da Silva por 
redson rogério Moura Gonçalves e substituir doralice Viana da costa por 
Kamila liliane Nunes, como membros titulares da comissão representante 
da SESPa/4º centro regional de Saúde.
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização 
referente ao convênio assistencial nº 03/2019 celebrado com o Hospital 
Geral de Bragança ficará composta pelos membros abaixo:
representantes do Hospital Geral de Bragança:
- Wilma de fátima ferreira Torres, cPf nº 135.836.465-68 – Titular;
- liana Maria de Medeiros Soares, cPf nº 268.393.772-53 – Titular;
- Maria augusta da Silva, cPf nº 071.657.876-07 – Suplente.
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/4º centro regional de Saúde:
- redson rogério Moura Gonçalves – Enfermeiro – Matrícula nº 5073804/1 – Titular;
- Kamila liliane Nunes – agente administrativo - Matrícula nº 57190896/1 – Titular;
- Vera lúcia almeida damous – odontóloga – Matrícula nº 119032/1 – Suplente.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 13 
dE Maio dE 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 655831
Portaria Nº 98 de 13 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
considerando o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02/2017 no ca-
pítulo V – da contratualização, em seu art. 23, item 5;
considerando a PorTaria Nº 856 de 03 de setembro de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.693 de 04 de setembro de 2018, sob o 
protocolo nº 357534, que constituiu a comissão de acompanhamento da 
contratualização do contrato assistencial nº 03/2018;
considerando a PorTaria Nº 1.059 de novembro de 2018, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.735 de 07 de novembro de 2018, 
sob o protocolo nº 380269, que alterou os membros da comissão de 
acompanhamento da contratualização do contrato assistencial nº 03/2018;
considerando a PorTaria N° 706 de 10 de setembro de 2020 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.341 de 11 de setembro de 2020, sob o protocolo 
nº 578909, que alterou os membros da comissão de acompanhamento da 
contratualização do contrato assistencial nº 03/2018;
considerando a PorTaria Nº 252/2021 – GaBiNETE de 1º de março de 
2021 publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.504 de 02 de março de 
2021, sob protocolo nº 632044, que alterou membro titular da comissão 
representante do Hospital;
considerando os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/388269, por meio do Memorando nº 410/2021 – 4º crS/doca de 
15 de março de 2021 que solicita a substituição de membros da comissão 
representantes da SESPa/4º centro regional de Saúde.
resolve:
art. 1º Substituir iolanda de fátima Mendes da Silva por redson rogério 
Moura Gonçalves e substituir doralice Viana da costa por Kamila liliane 
Nunes, como membros titulares da comissão representante da SESPa/4º 
centro regional de Saúde.
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao contrato assistencial nº 03/2018 celebrado com o Hospital e 
Maternidade São Miguel ficará composta pelos membros abaixo:

representantes do Hospital e Maternidade São Miguel:
- Narjane ribeiro lima, cPf nº 014.507.402-19 – Titular;
- Eliana cristina Guimarães Monteiro, cPf nº 624.574.972-72 – Titular;
- Maria francisnete Sousa Braga, cPf nº 604.028.572-91 – Suplente.
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/4º centro regional de Saúde:
- redson rogério Moura Gonçalves – Enfermeiro – Matrícula nº 5073804/1 – Titular;
- Kamila liliane Nunes – agente administrativo - Matrícula nº 57190896/1 – Titular;
- Vera lúcia almeida damous – odontóloga – Matrícula nº 119032/1 – Suplente.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 13 
dE Maio dE 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 655834
Portaria Nº 96 de 13 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
considerando o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02/2017 no ca-
pítulo V – da contratualização, em seu art. 23, item 5;
considerando a PorTaria Nº 793, de 23 de agosto de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.687 de 27 de agosto de 2018, sob o 
protocolo nº 353800, que constituiu a comissão de acompanhamento da 
contratualização do convênio assistencial nº 01/2018;
considerando a PorTaria Nº 1.060 de 05 de novembro de 2018 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.736 de 08 de novembro de 
2018, sob protocolo nº 380398, que substituiu os membros da comissão 
representantes da SESPa/4º centro regional de Saúde;
considerando a PorTaria Nº 55 de agosto de 2020 publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.326 de 27 de agosto de 2020, sob protocolo nº 
574399, que substituiu os membros da comissão representantes da 
SESPa/4º centro regional de Saúde;
considerando os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/388269, por meio do Memorando nº 410/2021 – 4º crS/doca de 
15 de março de 2021 que solicita a substituição de membros da comissão 
representantes da SESPa/4º centro regional de Saúde.
resolve:
art. 1º Substituir iolanda de fátima Mendes da Silva por redson rogério 
Moura Gonçalves e substituir doralice Viana da costa por Kamila liliane 
Nunes, como membros titulares da comissão representante da SESPa/4º 
centro regional de Saúde.
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao convênio assistencial nº 01/2018 celebrado com o Hospital das 
Clínicas de Bragança ficará composta pelos membros abaixo:
representantes do Hospital das clínicas de Bragança:
- Fátima Glafira Ferreira Braun, CPF nº 371.806.222-49 – Titular;
- conceição do Socorro S. M. da costa, cPf nº 123.933.122-34 – Titular;
- Helga Samara ferreira Braun, cPf nº 371.807.112-68 – Suplente.
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/4º centro regional de Saúde:
- redson rogério Moura Gonçalves – Enfermeiro – Matrícula nº 5073804/1 – Titular;
- Kamila liliane Nunes – agente administrativo - Matrícula nº 57190896/1 – Titular;
- Vera lúcia almeida damous – odontóloga – Matrícula nº 119032/1 – Suplente.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 13 
dE Maio dE 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 655854

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º termo aditivo ao contrato assistencial nº 03/2018
Processo nº 2021/307696
objeto: o presente Termo aditivo dispõe sobre a necessidade de transfor-
mação de leitos clínicos gerais do Hospital e Maternidade São Miguel em 
leitos exclusivos para pacientes acometidos pela coVid-19 pelo período 
de 60 dias, considerando o aumento dos casos em todo o Estado do Pará.
data da assinatura: 12/05/2021
Vigência: a vigência do termo aditivo terá efeito por um período de 60 
(sessenta) dias a contar da data de disponibilização de leitos no Sistema 
de Estadual de regulação (SEr), conforme relatório emitido pelo Sistema 
de Informação Hospitalar (SIH), com dados específicos para COVID-19.
contratada: Hospital e Maternidade São Miguel
contratante: Secretaria de Estado de Saúde Pública
ordenador: romulo rodovalho Gomes

Protocolo: 655316

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico
Nº 075/sesPa/2020
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo 
prosseguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico nº 075/SESPa/2020, no 
valor total de r$ 23.586.002,30 (vinte e três milhões, quinhentos e oitenta 
e seis mil, dois reais e trinta centavos).
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oBJETo: contratação de empresa especializada em gestão, operação física 
de logística (recebimento, armazenagem, manuseio, expedição, distribui-
ção e transporte) de medicamentos, materiais hospitalares, dispositivos 
médicos, materiais odontológicos, suplementos alimentares e imunobioló-
gicos, pelo período de 12 (doze) meses.
EMPrESa VENcEdora:
r.V. iMola TraNSPorTES E loGiSTica lTda,  cNPJ  05.366.444/0001-
69, foi a vencedora do certame,  pelo critério de menor preço, no valor 
total de r$ 23.586.002,30 (vinte e três milhões, quinhentos e oitenta e 
seis mil, dois reais e trinta centavos).
Valor total do Pregão Eletrônico nº 075/SESPa/2020: r$ 23.586.002,30 
(vinte e três milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, dois reais e trinta 
centavos).
Belém (Pa), 13 de maio de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 655405

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

9º termo aditivo ao convênio assistencial nº 01/2018
Processo nº 2021/347168
objeto: o presente Termo aditivo dispõe sobre a necessidade de trans-
formação de leitos clínicos gerais do Hospital das clínicas de Bragança em 
leitos exclusivos para pacientes acometidos pela coVid-19 pelo período de 
60 dias, considerando o aumento dos casos em todo o Estado do Pará e a 
fragilidade assistencial na região do rio caetés.
data da assinatura: 13/05/2021
Vigência: a vigência do termo aditivo terá efeito por um período de 60 
(sessenta) dias a contar da data de disponibilização de leitos no Sistema 
de Estadual de regulação (SEr), conforme relatório emitido pelo Sistema 
de Informação Hospitalar (SIH), com dados específicos para COVID-19.
convenente: HoSPiTal dE clÍNicaS dE BraGaNÇa
Mantenedora: aSSociaÇÃo doUGlaS BraUN
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública
ordenador: romulo rodovalho Gomes

Protocolo: 655317

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo/sesPa
a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, por intermédio da comissão 
Permanente de Processo administrativo de inexecução contratual – cPaic, 
designada pela PorTaria Nº 604, de 04/09/2020, publicada no d.o.E. 
nº 34.338, de 09/09/2020, NoTifica a empresa d-HoSP – distribuidora 
Hospitalar imp. e Exp. ltda., cNPJ nº 08.076.127/0008-72, da instauração 
do Processo administrativo nº 2017/407355, disposto na PorTaria Nº 
242, de 17/02/2021, doE nº 34.496, de 19/02/2021, prorrogado através 
da PorTaria Nº 449 de 12/05/21, doE nº 34.582 de 13/05/21, conforme 
os fatos descritos nos autos do processo supracitado, em razão da não 
entrega de medicamentos, na forma do art. 87, da lei nº 8.666/93, da lei 
nº 9.784/99 e da legislação Estadual nº 2.069/06; a qual, se comprovada, 
acarretará a aplicação de penalidade correspondente.
observado o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, inscul-
pidos no art. 5.º, inciso lV da cf/88 e o art. 104 da lei nº 8.972/2020, 
ficando nesta condição NOTIFICADA podendo acompanhar o presente pro-
cesso apuratório ou fazer-se assistir, facultativamente, por procurador le-
galmente constituído, segundo art. 3º da lei nº 9.784/99. Esta comissão 
encontra-se instalada na Tv. lomas Valentina, n° 2190 – Marco – Belém 
– Pará, telefone (091) 4006-4278, no horário das 09h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 16h00min.
Belém, 17 de maio de 2021.
Venise dos Santos alves
Presidente da cPaic/SESPa

Protocolo: 655670
NotiFicaÇÃo/sesPa
a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, por intermédio da 
comissão Permanente de Processo administrativo de inexecução contratual 
– cPaic, designada pela PorTaria Nº 604, de 04/09/2020, publicada 
no d.o.E. nº 34.338, de 09/09/2020, NoTifica a empresa Servicon 7 
construtora e Serviços ltda. EPP, outrora designada Service amazon ltda., 
cNPJ nº 13.271.415/0001-41, da instauração do Processo administrativo 
nº 2016/342661, disposto na PorTaria Nº 412, de 15/03/2021, doE nº 
34.519, de 16/03/2021, Errata publicada  no doE nº34.542, de 06/04/21, 
conforme os fatos descritos nos autos do processo supracitado, no que 
concerne à entrega descontínua de materiais de limpeza e atraso de 
salários e benefícios de seus colaboradores, na forma do art. 66 e 87, da lei 
nº 8.666/93, da lei nº 9.784/99 e da legislação Estadual nº 2.069/06, a 
qual se comprovada acarretará a aplicação de penalidade correspondente.
observado o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, ins-
culpidos no art. 5.º, inciso lV da cf/88 e art. 104 da lei nº 8.972/2020, 
ficando nesta condição NOTIFICADA podendo acompanhar o presente pro-
cesso apuratório ou fazer-se assistir, facultativamente, por procurador le-
galmente constituído, segundo art. 3º da lei nº 9.784/99. Esta comissão 
encontra-se instalada na Tv. lomas Valentina, n° 2190 – Marco – Belém 
– Pará, telefone (091) 4006-4278, no horário das 09h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 16h00min.
Belém, 17 de maio de 2021.
Venise dos Santos alves
Presidente da cPaic/SESPa

Protocolo: 655685

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 0249, de 25 de FeVereiro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo parágrafo único, incisos i e ii do art. 138 da constituição 
Estadual e considerando as exigências da lei federal nº 10.520/2002, o 
disposto no artigo 5º, inciso ii da lei Estadual nº 6.474/2002, do decreto 
federal nº 10.024/2019 e do decreto Estadual nº 534/2020.
rESolVE:
i – designar como Pregoeiro o servidor diMiTrY cHaVES NEGrÃo, ma-
trícula nº 5893317-3, para realização dos procedimentos licitatórios pelo 
prazo de 01 (um) ano.
ii – designar os servidores: carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira, Jo-
VEliNa Maria SoUSa MaToS e aNGEla SaNdra SoUZa caNTo, para 
comporem a comissão de apoio aos procedimentos de pregão conforme as 
necessidades e indicação do pregoeiro.
torNar seM eFeito
Tornar sem efeito a publicação da PorTaria Nº 0249 de 25 de fevereiro de 
2021, publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.503 do dia 01/03/2021, 
protocolo nº 631565 .
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém (Pá), 12 de maio de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 655308

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 93, de 12 de maio de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso da competência que lhe 
foi delegada por decreto, publicado no doE /Pa nº 34.572, de 04 de maio 
de 2021.
coNSidEraNdo o furto de material do interior do centro de distribuição 
de Marituba, conforme Bo nº 00029/2015.004262-4 e após minudente 
exame dos autos, observou-se que não houve comunicação sobre a anor-
malidade ocorrida, ocasionando prejuízos à SESPa e consequentemente 
aos pacientes destinatários do medicamento;
coNSidEraNdo o parecer jurídico nº 1135-coNJUr/2020, observando-se 
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
rESolVE:
i – aplicar, em face da empresa UNiHEalTH loGÍSTica lTda, inscrita no 
cNPJ sob o nº 07.312.223/0001-33, as sanções de aplicação da pena de 
advertência cumulada com a penalidade multa que corresponde a 10% 
(dez por cento) incidente sobre o valor do contrato, com consequente re-
gistro no Sicaf;
ii – da decisão, caberá recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, conforme estabelecido no art. 105, inciso i, alínea “f” da lei federal 
nº 8.666/93, contando-se o prazo legal a partir da data desta publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 655414

Nota tÉcNica Nº 07/2021-deaF*

assunto: Fluxo de atendimento de insulinas análogas na sesPa data: 10/05/2021

considerando que a SESPa realiza atendimento de insulinas análogas por 
demandas individuais de pacientes, em cumprimento a decisões judiciais 
vigentes, incluindo insulinas análogas de ação rápida, ação prolongada e 
de ação mista.
considerando que, conforme Protocolo clínico e diretrizes Terapêuticas de 
diabetes Mellitus Tipo 1, a SESPa realiza atendimento de insulinas análo-
gas de ação rápida através do componente Especializado da assistência 
farmacêutica.
considerando que também já foi incorporado ao SUS o atendimento de 
insulina análoga de ação prolongada, em fase de pactuação tripartite.
considerando que os relatórios de Nº 245, 434 e 440 da coMiSSÃo Na-
cioNal dE iNcorPoraÇÃo dE TEcNoloGiaS No SUS - coNiTEc, em 
suas conclusões, não recomendam nenhuma insulina análoga específica, 
não havendo consenso sobre qual seria mais eficaz e segura.
considerando a contínua necessidade de aperfeiçoamento da aplicação de 
recursos, a busca pela efetividade das ações e serviços de saúde, com 
vistas ao aprimoramento das políticas de saúde e a garantia da susten-
tabilidade do SUS, e ainda com o objetivo de proporcionar equilíbrio no 
consumo dos medicamentos, bem como o uso racional dos mesmos.
Visando organizar o atendimento no sistema de saúde estadual, esta nota 
técnica vem estabelecer os fluxos de atendimento para insulinas análogas 
no âmbito da SESPa, conforme anexos a seguir:
anexo i: Fluxograma de atendimento a insulinas análogas.
anexo ii: Planilha modelo de pedido mensal de insulinas análogas.
anexo iii: relação de documentos para solicitação de insulina análoga.
anexo iV: Locais de solicitação e atendimento de insulina análoga.
João Henrique Vogado abrahão
diretor do departamento Estadual de assistência farmacêutica
Secretaria de Estado de Saúde do Pará
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anexo i: Fluxograma de atendimento a insulinas análogas.

 

 

Devolução ao solicitante para adequação 

Legenda: 
● APAC - AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO 
● CRS - CENTRO REGIONAL DE SAÚDE 
● DEAF - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
● IAAR - INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 
● IAAP - INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO PROLONGADA 
● IAAM - INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO MISTA 
● UDME - UNIDADE DISPENSADORA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO 

Análise técnica da solicitação 

Encaminha para atendimento em 
UDME, via APAC 

Solicitação de IAAR - DM tipo 1 (caso sejam 
incorporados novos análogos no SUS, a 

mesma regra irá se aplicar)  

Solicitação de demais indicações de 
Insulina Análoga 

Atendimento no sistema de gestão de estoque por 
mecanismo de ação, e envio ao solicitante, conforme 

disponibilidade de estoque. 

Anexo I: Fluxograma de atendimento a insulinas análogas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parecer desfavorável 

CRS/FARMÁCIA DE DEMANDAS 
Recebimento da Demanda 

O parecer será emitido por mecanismo de ação para IAAR e 
IAAP. Somente laudos médicos comprovando 

excepcionalidade justificarão atendimento por análogos 
específicos de insulina. 

Parecer favorável 

Consolidação para envio de pedido mensal ao DEAF ao e-
mail atendimentos.deaf@gmail.com, conforme cronograma 

vigente, e modelo de planilha do Anexo II desta NT. 

anexo ii: Planilha modelo de pedido mensal de insulinas análogas.

Pedidos de aNÁLoGos de iNsULiNa ref: MÊs/aNo

Nº NoMe do PacieNte

PacieNte UsUÁ-
rio de BoMBa de 

iNsULiNa? (siM/
NÃo)

MedicaMeNtos soLicitados

ação Ultra-rápida ação Prolongada ação Mista

LisPro GLULisiNa asParte GLarGiNa deGLUdeca deteMir LisPro MiX asParte MiX 
30

caNeta 03ML caNeta 03ML caNeta 03ML caNeta 03ML caNeta 03ML caNeta 03ML
MiX 25 MiX 50

caNeta 03ML
caNeta 03ML caNeta 03ML

1

2

3

4

5

6

XX

totaL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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anexo iii: relação de documentos para solicitação de insulina análoga.
docUMeNtos NecessÁrios Para Pedido de MedicaMeNtos JUN-
to À sesPa, de acordo coM iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº 01/2017
1 – trataMeNto:
- receita Médica (oriGiNal) atualizada, com nome dcB do medicamento (princípio ativo);
- laudo Médico;
- relatório Médico, anexo da Normativa iN 01/2017.
2 - Pessoais (cÓPias):
- documento de identidade;
- comprovante de residência;
- cartão SUS.
anexo iV: Locais de solicitação e atendimento de insulina análoga.
reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM
SESPa (1ª requisição – Benevides, Santa Bárbara, municípios dos centros 
regionais de Saúde - crS 6, 7 e 13):
Endereço: Tv. lomas Valentinas, 2190 - Marco, Belém – Pa. Telefone: 91 4006 4200.

Ures doca (atendimento, renovação de solicitação - rMB):
Endereço: av. Visconde de Souza franco, s/n. Telefone: 91 3204-3713.
Municípios dos crS 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12: atendimento via crS.
Belém, ananindeua, Marituba, Parauapebas e Tucuruí atendem diretamen-
te seus munícipes.
Maiores informações diretamente com as respectivas Secretarias Munici-
pais de Saúde.
*republicada por ter saído com incorreções no doe nº 34.582 de 
13/05/2021.

Protocolo: 655863

Portaria Nº 094, de 12 de Maio de 2021                                       
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo parágrafo único, incisos i e ii do art. 138 da constituição 
Estadual e considerando as exigências da lei federal nº 10.520/2002, o 
disposto no artigo 5º, inciso ii da lei Estadual nº 6.474/2002, do decreto 
federal nº 10.024/2019 e do decreto Estadual nº 534/2020.
rESolVE: 
i – designar como Pregoeiro o servidor diMiTrY cHaVES NEGrÃo, ma-
trícula nº 5893317-4, para realização dos procedimentos licitatórios pelo 
prazo de 01 (um) ano. 
ii – designar os servidores: carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira, Jo-
VEliNa Maria SoUSa MaToS e aNGEla SaNdra SoUZa caNTo, para 
comporem a comissão de apoio aos procedimentos de pregão conforme as 
necessidades e indicação do pregoeiro.
iii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 655862

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0080 de 12 de Maio de 2021
coNcEdEr a servidora cYNTHia MaNUEla loUriNHo dE MaToS, matrí-
cula nº 57190516-1, ocupante do cargo de farMacÊUTico BioQUÍMico, 
lotada no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no perí-
odo de 14 de junho de 2021 a 13 de julho de 2021, referente ao triênio de 
16/10/2013 a 15/10/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 655541
Portaria Nº 0081 de 12 de Maio de 2021
coNcEdEr ao servidor JoÃo SaNToS da SilVa, matrícula nº 105953-1, 
ocupante do cargo de TÉcNico dE laBoraTÓrio, lotado no laboratório 
central, 60 (Sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 01 de julho 
de 2021 a 29 de agosto de 2021, referente ao triênio de 04/02/2016 a 
03/02/2019.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 655544
Portaria Nº 0082 de 12 de Maio de 2021
dETErMiNar a servidora GlEicE doS SaNToS caBral, matrícula nº 
57191319-1, ocupante do cargo de farMacÊUTico, lotada no laboratório 
central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 05 de julho de 
2021 a 03 de agosto de 2021, total de 30 (Trinta) dias, referente ao triênio 
de 16/10/2016 a 15/10/2019.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 655547

Portaria Nº 0083 de 12 de Maio de 2021
dETErMiNar a servidora dENiSE NUNES do NaSciMENTo rEiS, matrícu-
la nº 57190720-1, ocupante do cargo de TÉcNico EM PaToloGia clÍNi-
ca, lotada no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 05 de julho de 2021 a 03 de agosto de 2021, total de 30 (Trinta) 
dias, referente ao triênio de 16/10/2016 a 15/10/2019.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 655551
Portaria Nº 0084 de 12 de Maio de 2021
dETErMiNar a servidora ElidiaNE NUNES PiNTo frEiTaS, matrícula nº 
54193422-1, ocupante do cargo de TÉcNico EM PaToloGia clÍNica, lo-
tada no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 12 de julho de 2021 a 10 de agosto de 2021, total de 30 (Trinta) dias, 
referente ao triênio de 29/09/2011 a 28/09/2014.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 655553

diÁria
.

Portaria Nº 0085 de 13/05/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: acoMPaNHar ProcESSo dE iMPlaNTaÇÃo do SErViÇo dE 
diáliSE No HoSPiTal rEGioNal dE BrEVES.
Período da viagem: 10 a 12/05/2021.
Quantidade: 2 e ½ (duas e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino: Breves- Pa.
Servidor: Heliomar Borralho Miranda / Mat. 962740-2/ farm. Bioquímico.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 655463

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 301 de 20 de aBriL de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) Maria VirGiNia coSTa da SilVa, matrícula 119210-1 
cargo de aGENTE dE SaUdE regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada (o) no (a) UrE diPE 02 (dois) meses de licença Prêmio, cor-
respondente ao triênio 01.11.03 a 31.10.06.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.06.21 a 30.07.21 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 655556
Portaria Nº. 300 de 13 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) EdilEUSa alcaNTara GoMES matrícula 5884101-2 
cargo de ENfErMEira regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) ccdQ-1°crS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 07.08.14 a06.08.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 05.07.21 a 03.08.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 655528
Portaria Nº. 303 de 13 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) ZilaNGEla criSTiNa GUiMaraES GoNÇalVES matrí-
cula 54190584-1 cargo de aSSiSTENTE Social regime jurídico de Estatu-
tário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) caPS aMaZoNia 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 13.06.14 a 12.06.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 05.07.21 a 03.08.14 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 655608
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Portaria Nº. 302 de 13 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) cElSo adriaNo SoUZa da coNcEiÇÃo matrícula 
54189006-1 cargo de NUTricioNiSTa regime jurídico de Estatutário Efeti-
vo, classe “--”, lotada (o) no (a) caPS icoaraci 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 25.02.14 a 24.02.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.14 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 655577
Portaria Nº. 304 de 13 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) Maria JoSE SilVa dE araUJo matrícula 57191072-1 
cargo de aSSiSTENTE Social regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada (o) no (a) caPS Grao Para 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 29.10.16 a 28.10.19.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 20.07.21 a 18.08.14 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 655663
Portaria Nº. 305 de 20 de aBriL de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o)aUdUiNa lEiTao ViaNa SilVa, matrícula 54189047-1 
cargo de NUTricioNiSTa regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--
”, lotada (o) no (a) caPS icoaraci 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 25.02.11 a 24.02.14.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 13.06.21 a 11.08.21 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 655692

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato
Termo aditivo n°: 3
data da assinatura: 11/05/2021
Valor: r$ 51.360,00 (cinquenta e hum mil trezentos e noventa e seis reais)
Vigência: 09/05/2021 à 09/05/2022
Classificação do Objeto: locação
Justificativa: Prorrogar a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) 
meses, do imóvel localizado na passagem Gama Malcher, nº 12, Bairro: 
Souza – Belém-Pa para instalação da rESidENcia TEraPEUTica vinculada 
ao caPS rENaScEr.
contrato: 25
Exercício: 2018
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 3390-36
fonte do recurso: 0149006694
origem do recurso: Estadual
contratado: raiMUNdo faro BiTTENcoUrT
Endereço: Travessa Timbó nº 3125, Bairro: Marco, Belém-Pa.
cEP: 66.085-110
fone: 91-99144-9886
ordenador: Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 655411

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de coNcessÃo  n° 290/2021 – 13/05/2021
sUPriMeNto de FUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
JailSoN GUiMarÃES fUrTado; ag. de artes praticas; 57206567-1
recurso(s): r$ 1.200,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 1.200,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade da UrEMia/1°-
crS/SESPa, no valor total de r$ 1.200,00 (Um Mil e duzentos reias),  
para atender despesas com material de consumo.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Protocolo: 655383

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N°.12 de 13 de Maio de 2021
a diretora do 4º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições que 
lhe foram conferidas através da PorTaria Nº 2.521- cGc de 13 de março 
de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019.
rESolVE:
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei n° 5.810 / 24.01.1994, o ser-
vidor SEBaSTiÃo cÉlio PErEira da SilVa , matrícula nº 57206719/1, ag. 
artes práticas, lotado no 4° centro regional de Saúde, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 24/10/2008 a 23/10/2011, 
no período de 01/07/2021 a 30/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa
dirETora do 4° crS - caPaNEMa

Protocolo: 655384

diÁria
.

Portaria Nº 207 14 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de realizar capacitação do programa ViGiaGUa, Sistema Gal 
e capacitação de coleta de agua na pratica conforme solicitação do mu-
nicípio.
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s): aUGUSTo corrEa/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
rubens Souza de oliveira 0504790 ag. de Saúde

raimundo Nonato Batista do Nascimento 0504626 ag. de Saúde

Período: 10 a 12/05/2021 Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 208 14 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar capacitação 
do programa ViGiaGUa, Sistema Gal e capacitação de coleta de agua na 
pratica conforme solicitação do município
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s): aUGUSTo corrEa/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
antonio Soares Menezes 0505329 Motorista

Período: 10 a 12/05/2021 Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 655457
Portaria Nº 214 19 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de realizar monitoramento dos procedimentos regulados através 
do sistema estadual de regulação( SEr).
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s): aUGUSTo corrEa/PriMaVEra/
QUaTiPUrU/TracUaTEa/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
rejane Brandão Pinto 57191120-1 Enfermeira

Erica corrêa de oliveira 57194361-1 ag. de Portaria
Maria lucicleide da Silva Gadelha 57206713-1 ag. de artes Plásticas

Período: 11 a 14/05/2021 Quantidade: 0,2(duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diária
Portaria Nº 215 19 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para monitoramento dos 
procedimentos regulados através do sistema estadual de regulação( SEr).
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s): aUGUSTo corrEa/PriMaVEra/
QUaTiPUrU/TracUaTEa/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
Vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

Período: 11 a 14/05/2021 Quantidade: 0,2(duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 655478
Portaria Nº 218 16 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Em atendimento ao oficio n°014/2021/DVS, e visando dar supor-
te técnico em áreas com hist. de casos agressão em animais de produção 
por morcegos e humanos, realizar ações que faze parte do planejamento 
estratégico de prevenção e controle de  raiva).
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s): SaNTa lUZia do Pará/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
itamar lima da Silva 108804-1 ag. de Portaria

antônio Neves Medeiros dos Santos 0505099 ag. de Saúde Pública
francisco das chagas M. Galvão 505018 ag. de Saúde Pública

Período: 10 a 14/05/2021 Quantidade: 4,5(QUaTro E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
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diÁria
Portaria Nº 219 16 de aBriL 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para atendimento ao ofi-
cio n°014/2021/dVS, e visando dar suporte técnico em áreas com hist. de 
casos agressão em animais de produção por morcegos e humanos, realizar 
ações que faze parte do planejamento estratégico de prevenção e controle 
de  raiva).
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s): SaNTa lUZia do Pará/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
antônio Marques da cruz 0500866 motorista

Período: 10 a 14/05/2021 Quantidade: 4,5(QUaTro E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 655506

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº 115 de 12 de Maio de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: compor a equipe do 9º centro regional de Saúde 9º crS/SESPa, 
para a fiscalização no Hospital Municipal de Monte Alegre, monitorar as 
atividades da Vigilância Sanitária Local, orientar, solicitar o Plano e Perfil 
da Vigilância Sanitária 2021/2022.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Monte alegre/ Pa – Brasil
Período: 25/05/2021 a 28/05/2021 / N° de diária: 3,5 (três diárias e meia)
Servidor:
Jorge aluísio coelho costa
cPf: 072.522.342-15
Matrícula: 2707172
cargo: Médico Veterinário
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 655481
Portaria Nº116 de 12 de Maio de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Realizar inspeção técnica nas indústrias de palmito para fins de 
renovação de licença sanitária, monitorar as ações da Vigilância Sanitária 
Municipal, orientações quanto a implementação do Plano de ação da Vigi-
lância Sanitária 2021/2022, com fins definir competências sobre o licen-
ciamentos do setor regulado e outras ações que se fizerem necessárias, 
juntamente com a Vigilância Sanitária Municipal.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Trairão / Pa – Brasil
Período: 24/05/2021 à 28/05/2021 N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
Mario da conceição lira Brasil
cPf: 100 526 152-00
Mat.: 111546/1
cargo: agente de Vigilância Sanitária
iana Socorro Benzaquem Guilherme
cPf: 753.090.092-72.
Matrícula: 73504308/1
cargo: Técnico Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 655591
Portaria Nº 117 de 12 de Maio 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar inspeção técnica nas 
indústrias de palmito para fins de renovação de licença sanitária, monitorar 
as ações da Vigilância Sanitária Municipal, orientações quanto a implemen-
tação do Plano de Ação da Vigilância Sanitária 2021/2022, com fins definir 
competências sobre o licenciamentos do setor regulado e outras ações que 
se fizerem necessárias, juntamente com a Vigilância Sanitária Municipal.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Trairão / Pa – Brasil
Período: 24/05/2021 à 28/05/2021 N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidor:
Pedro alves Bezerra
cPf: 050.784.662-15
Matrícula: 1115621
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 655593

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria N° 180/2021, de 12/05/2021
Portaria individual
objetivo: realizar junto com a coordenação do Programa Estadual e regio-
nal de controle da Hanseníase, monitoramento nas ações de controle da 
Hanseníase e no sistema de informação SiNaN Net no município

fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Porto de Moz
Servidor: 5918313/1/ QUEZia dE JESUS aNdradE SilVa (Enfermeira) / 
5,5 diárias (completa) de 17/05/2021 a 22/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 655766
Portaria N° 183/2021, de 13/05/2021
Portaria individual
objetivo: realizar ações de controle da Hanseníase e monitoramento no 
Sistema de informação/SiNaN NET no município
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Porto de Moz
Servidor: 5892348/1/ MarlEidE dE SoUZa JorGE daMaScENo (Enfer-
meira) / 5,5 diárias (completa) de 17/05/2021 a 22/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 655771
Portaria N° 184/2021, de 13/05/2021
Portaria coletiva
objetivo: dar continuidade nas ações inspeções em Serviços e Produtos 
nas ações de vigilância sanitária nos municípios
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia e Uruará
Servidor: 57190714/1 / VEldSoN dE SoUSa PiNTo (Técnico de Vig. Sani-
tária) / 4,5 diárias (completa) de 17/05/2021 a 21/05/2021
Servidor: 54193608-1 / fraNciSco ElSoN araÚJo (Técnico de Vig. Sani-
tária) / 4,5 diárias (completa) de 17/05/2021 a 21/05/2021
Servidor: 57224934/2 / NilSoN caSTElo BraNco JUNior (TEcNico EM 
radioloGia) / 4,5 diárias (completa) de 17/05/2021 a 21/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 655778
Portaria N° 185/2021, de 13/05/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para Dar continuidade 
nas ações inspeções em Serviços e Produtos nas ações de vigilância sani-
tária nos municípios
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia e Uruará
Servidor: 5143535-1/ PEdro da SilVa SaNToS (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 17/05/2021 a 21/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 655780

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 239 de 13 de Maio de 2021.
Nome: Edmar Pereira Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Nome: Edilson Gonçalves Gomes.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504709.
cPf: 234.700.202-30.
Período: 17 a 21.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção, Santa Maria das Barreiras e Santana do araguaia.
objetivo: supervisionar, orientar e monitorar as ações de controle da ma-
lária nos municípios.
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 655440

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 230/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
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rESolVE:
designar o servidor desta autarquia SÉrGio lUiZ fEliPE dE SoUZa, ma-
tricula 586/iol, físico e como Suplente a servidora MarcEllE laraNJEira 
dE oliVEira SaNToS, administradora, matricula n.º 57229921/1, ambos 
lotados na Divisão de Radioterapia do Hospital Ophir Loyola, para a função 
de fiscais do Contrato administrativo nº 057/2021-HOL, firmado com a em-
presa iNViTa SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo lTda, cujo objeto é a aquisição 
de peça gaseificada, compatível com aceleradores lineares da marca Sie-
mens, do tipo “Mevatron M” e “Mevatron 6700. Processo nº 2019/554839.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 655759
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 281/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
rESolVE:
designar a servidora desta autarquia, lEila Maria PaNToJa da crUZ, 
assessora, matrícula 57230966/4 e no seu impedimento pela servidora 
lÍVia raMoS SoarES, assessora, matrícula 57196460/4, para a função 
de Fiscais dos Contratos administrativos nº 049/2021 – HOL, firmado com 
a empresa iMPrENSa oficial do ESTado – ioE, cujo objeto é serviço de 
publicação de atos administrativos no diário oficial do estado, pelo período 
de 12 (doze) meses. Processo nº 2020/719065 (PaE).
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 655826

errata
.

Fica retiFicado Na Portaria Nº575 de 28/10/2020 , PUBLi-
cada Nº doe 34398 de 09/11/2020, QUE coNcEdE fÉriaS colETi-
VaS ao SErVidor MaiKE diNiZ corrEa, MaT 5915752/1,o SEGUiNTE 
PErÍodo aQUiSiTiVo.
oNde se LÊ: 01/09/2018 a 31/08/2019  15/01/2021 a 13/02/2021
Leia-se :  01/09/2017 a 31/08/2018 15/01/2021 a 13/02/2021

Protocolo: 655740
Fica retiFicado Na Portaria Nº575 de 28/10/2020 , PUBLi-
cada Nº doe 34398 de 09/11/2020, QUE coNcEdE fÉriaS colETi-
VaS a SErVidora aTNEia SilVa SoarES, MaT 5903403/1,o SEGUiNTE 
PErÍodo aQUiSiTiVo.
oNde se LÊ: 30/11/19 a 29/11/2020  01/01/2021 a 30/01/2021
Leia-se :  30/11/18 a 29/11/2019 01/01/2021 a 30/01/2021

Protocolo: 655727
Fica retiFicado Na Portaria Nº426 de 14/08/2020 , PUBLi-
cada Nº doe 34332 de 02/09/2020, QUE coNcEdE fÉriaS colE-
TiVaS a SErVidora VaNESSa do Socorro MENdES da SilVa, MaT 
5890798/1,o SEGUiNTE PErÍodo aQUiSiTiVo.
oNde se LÊ: 25/07/2019 a 24/07/2020 01/10/2020 a 30/10/2020
Leia-se :  25/07/2018 a 24/07/2019 01/10/2020 a 30/10/2020

Protocolo: 655750

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2021
Processo: 2020/916377
objeto: aquisição de colchão Piramidal.
A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
fraNciSco idoMarK raBElo daMaScENo - ME
Valor Total da licitação: r$ 69.996,00
Belém, 10 de maio de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 655352

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria fiscal de contrato nº 230/2021 – GaB/dG/Hol, que designa os 
fiscais do Contrato nº 057/2021, firmado com a empresa INVITA SERVI-
ÇoS dE MaNUTENÇÃo lTda.
resolve:
Tornar sem efeito a publicação de Protocolo 654648, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34581 de 12/05/2021, que trata da PORTARIA DE FIS-
cal dE coNTraTo Nº 230/2021 – GaB/dG/Hol, em razão, de alteração 
de um dos fiscais do referido contrato.
Belém, 13 de Maio de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 655753

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 269/2021 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/333278 de 
29/03/2021.
rESolVE:
rEMaNEJar, a partir de 01/04/2021, por necessidade de serviço, os servi-
dores abaixo relacionados pertencentes ao Quadro de Pessoal ativo do Hol.

NoME MaTricUla carGo dE Para
daNiEla ViaNa SoarES 55589903/1 ENfErMEiro diV. dE MaSToloGia cTi

Joao lUiZ BarroS da SilVa 57230683/1 aUX. oPEracioNal cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM cTi

lUcia dE faTiMa do roSa-
rio VENTUra 57194992/1 ENfErMEiro

SET. dE rEGiSTro 
HoSPiTalar dE 

caNcEr-rHc

cENTro dE TEraPia 
rENal SUBSTiTUTi-

Va – TrS
Maria JaNETE NaHUM 

GoMES  ENfErMEiro c.T.i clÍNica 2º dc

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 28 de abril de 2021.
fernando Nilson Velasco Junior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 655369
recoNHeciMeNto de desPesa
interessado: WHiTE MarTiNS GaSES iNdUSTriaiS do NorTE lTda.
Processo nº 2021/365351
Valor: r$ 56.315,70
Justificativa: valor de R$ 56.315,70 (cinqüenta e seis mil, trezentos e quin-
ze reais e setenta centavos), para pagamento das Notas fiscais nºs 4577, 
4601, 4633, 932 e 16138, referente ao fornecimento continuado de gases 
medicinais liquefeitos e não liquefeitos no mês de março/2021.
dotação orçamentária: 10.302.1507.8880.3390.30. fonte: 0269. ação: 261427
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 655300
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: EMPrESa dE TEcNoloGia dE iNforMaÇÃo E coM. do ES-
Tado do Pará - ProdEPa
Processo nº 2021/323974
Valor: r$ 2.206,32
Justificativa: valor de R$ 2.206,32 (dois mil, duzentos e seis reais e trinta 
e dois centavos), para pagamento da nota fiscal nº 16397, referente a 
serviços de informática no mês de novembro/2020.
dotação orçamentária: 10.126.1508.8238.3391.92. fonte: 0103002877. 
ação: 231792
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 655303
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00717
Valor: r$ 45.900,00
data de Emissão: 28/04/2021
Processo nº 2020/625273
origem: Pregão Eletrônico nº 071/2020
Objeto: Aquisição de Àlcool Etílico 70% e 2% de Glicerina em Splay para 
higienização de mãos, embalagem em Blader de 500 ml a 800 ml.
orçamento: 10.302.1507.8879.3390.30 fonte: 0103
contratado: l c coMÉrcio aTacadiSTa lTda
cNPJ: 21.162.408/0001-30
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 655304
Portaria Nº 279/2021 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/386358 de 
13/04/2021.
rESolVE:
rEMaNEJar a partir de 05/04/2021 por necessidade de serviço, os servidores 
abaixo relacionados pertencentes ao Quadro de Pessoal ativo do Hol.

NoME MaTricUla carGo dE Para

adriaN MarlEY raBElo PiNTo 5937911/3
TEcNico dE 
ENfErMa-

GEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

diViSÃo dE Bloco 
cirÚrGico

EdilENE da SilVa MElo 5955532/2
TEcNico dE 
ENfErMa-

GEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

cENTro dE TEraPia rE-
Nal SUBSTiTUTiVa- TrS

EdJaNE Marcia liNHarES MElo 54189943/3 ENfErMEiro cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

oNcoloGia cliNica 
(QUiMioTEraPia)

EdVaNilZa do NaSciMENTo 
NaSciMENTo 5959346/1

TEcNico dE 
ENfErMa-

GEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

dEParTaMENTo dE 
aMBUlaTÓrio

EliENi SaNTaNa dE aBrEU 5943100/3
TEcNico dE 
ENfErMa-

GEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM clÍNica cirÚrGica

EliSaNGEla fraNciSca oliVEira 
NaSciMENTo 5959348/1

TEcNico dE 
ENfErMa-

GEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

cENTro dE TEraPia rE-
Nal SUBSTiTUTiVa- TrS

GicElE MiraNda PiNHEiro 5959352/1
TEcNico dE 
ENfErMa-

GEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

dEParTaMENTo dE 
aMBUlaTÓrio

GilSoN MiraNda lEal 54185895/5
TEcNico dE 
ENfErMa-

GEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM cENTro dE NEfroloGia

GlEicE diaS Baia 5959359/1
TEcNico dE 
ENfErMa-

GEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

oNcoloGia cliNica 
(QUiMioTEraPia).
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HElEN criSTiNa liMa SoUZa 5959387/1
TEcNico dE 
ENfErMa-

GEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

diViSÃo dE MaTErial E 
ESTEriliZaÇÃo – dME

iSiS aTaidE da SilVa 5911855/2 ENfErMEiro cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

dEParTaMENTo dE 
aMBUlaTÓrio

JEoVa loBaTo doS SaNToS 5959389/1
TEcNico dE 
ENfErMa-

GEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

dEParTaMENTo dE 
aMBUlaTÓrio

JoÃo dE dEUS EXPEdiTo ViEira 
filHo 5955068/2

TEcNico dE 
ENfErMa-

GEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

cENTro dE TEraPia rE-
Nal SUBSTiTUTiVa- TrS

JoSiaNE raPoSo da SilVa 5959391/1
TEcNico dE 
ENfErMa-

GEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

diViSÃo dE MaTErial E 
ESTEriliZaÇÃo- dME

JoSY carla da SilVa fErro 57195272/2 ENfErMEiro cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM clÍNica 2º dc

lEaNdro dE liMa GoMES 5959392/1
TEcNico dE 
ENfErMa-

GEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

diViSÃo dE Bloco 
cirÚrGico

MariNilZa GUiMaraES riBEiro 
MUfarrEJ 5959420/1

TEcNico dE 
ENfErMa-

GEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

diViSÃo dE MaTErial E 
ESTEriliZaÇÃo- dME

rafaEl SaraiVa coSTa 5209676/1
TEcNico dE 
ENfErMa-

GEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

diViSÃo dE Bloco 
cirÚrGico

rEJaNE dE caSSia raMoS 
GoNÇalVES 5959276/1 ENfErMEiro cENTro dE SUPorTE 

dE ENfErMaGEM
diViSÃo dE MEdiciNa 

NUclEar

SaMUEl oliVEira da VEra 5959273/1 ENfErMEiro cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

cENTro dE radioTE-
raPia

TÂNia lUcia doS SaNToS SoUZa 5909082/3
TEcNico dE 
ENfErMa-

GEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

diViSÃo dE MaTErial E 
ESTEriliZaÇÃo- dME

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Hospital Ophir Loyola.
Em, 12 de maio de 2021.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 655315
Portaria Nº 282/2021 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/422810 de 
22/04/2021.
rESolVE:
rEMaNEJar, a partir de 01/05/2021, por necessidade de serviço, os servi-
dores abaixo relacionados pertencentes ao Quadro de Pessoal ativo do Hol.

NoME MaTricUla carGo dE Para
aliNE criSTiNa fiGUEirEdo 

MoScoSo E SilVa 57211813/3 coMiSSioNado 
(ENfErMEiro)

diV. dE HEMaTo-
loGia clÍNica 2º dc

aNa ZiUra loPES dE SoUSa 5178274/3 TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

cENTro dE NEfro-
loGia

diV. diaGNoSTico Por 
iMaGEM -ddi

carMEM dolorES carli-
NHoS ViaNNa MorEira 5834210/ 1 ENfErMEiro rEViSÃo dE ProN-

TUario
GErENcia dE riSco Sa-

NiTario HoSPiTalar
EliZaNGEla NoBrE fErrEi-

ra doS SaNToS 57216808/2 TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM cl. cirUrGica clÍNica 2º dc

EWEllYNN diaS EllErES 5949384/1 coMiSSioNado 
(ENfErMEiro)

dEPTo. aMBUla-
Torio

rEViSÃo dE ProN-
TUario

PriScila GoNÇalVES loPES 
dE VaScoNcEloS 5681960/1 ENfErMEiro diV. dE MEdiciNa 

NUclEar
cENTro dE SUPorTE dE 

ENfErMaGEM

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 28 de abril de 2021.
fernando Nilson Velasco Junior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 655375

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 332/2021/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/589831

rESolVE:
dESiGNara servidora SiMoNE da SilVa fErNaNdES, matrícula nº 
5737796, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada na Gerência de cirurgia 
Pediátrica, (91) 4009-2374 e do E-mail: santacasacaf@gmail.com; para 
exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº064/2021, firmados pela FUN-
daÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do ESTado do Pará - fScMP e 
a empresa MEdical SUTUrE coMErcio dE MaTErial HoSPiTalar 
lTda, cNPJ nº 376.490/0003-12, para aQUiSiÇÃo dE MaNTa TÉrMica 
Para USo No cENTro cirÚrGico;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 10 de maio de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 655641

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 652895, diário oficial nº 334.576 de 07/05/2021
oNde se LÊ: diSPENSa: 060/2021
Leia-se: diSPENSa: 071/2021
data: 05/05/2021
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS dE aNáliSE E oUTorGa do PoÇo da fScMP.
Valor: r$ 11.100,00
fundamento legal: com base no artigo 25, i da lei nº 8.666/93 e Parecer 
nº 118/2021/Prof/fScMP.
Data de Ratificação: 05/05/2021-PAE nº 2021/257475
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.122.1297.8338; fontes de recursos: 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 339039;
coNTraTado: GEoPraG SolUÇÕES EM GEoloGia, SaNEaMENTo E 
MEio aMBiENTE lTda
cNPJ/Mf n.º 24.514.708/0001-29
Endereço: rua Karina, 28, coqueiro, Belém/Pa, cEP:66.650-100
Telefone: (91) 98340-8810
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 655621
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 653703, Diário Oficial nº 34.578 de 10/05/2021
coNTraTo: 062/2021
Exercício: 2021
objeto: contratação de empresa especializada para execução de serviços 
de análise e outorga do Poço da fScMP.
Valor: r$ 11.100,00
data de assinatura: 05/05/2021
Vigência: 05/05/2021 a 05/05/2022
oNdE SE lÊ: dispensa de licitação nº 060/2021/fScMP - PaE Nº 
2021/257475
lEia-SE: dispensa de licitação nº 071/2021/fScMP - PaE Nº 2021/254175
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.122.1297.8338; fontes de recursos: 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 339039;
contratado: GEoPraG SolUÇÕES EM GEoloGia, SaNEaMENTo E MEio 
aMBiENTE lTda
cNPJ/Mf n.º 24.514.708/0001-29
Endereço: rua Karina, 28, coqueiro, Belém/Pa, cEP:66.650-100
Telefone: (91) 98340-8810
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 655623
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 652896, Diário Oficial nº 334.576 de 
07/05/2021
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
oNde se LÊ: Número da dispensa: 060/2021
Leia-se: Número da dispensa: 071/2021
data: 05/05/2021-PaE Nº 257475
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 655624

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 064/2021
Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaNTa TÉrMica Para USo No cENTro cirÚr-
Gico
Valor: r$ 431.496,24
data de assinatura: 10/05/2021
Vigência: 10/05/2021 a 10/05/2022
PE SrP 065/2020/fScMPa - PaE Nº 2020/589831
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103 , 0269, 0261, 0149006653, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102 e seus respectivos superavits;
Elemento de despesa: 339030.
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contratado: MEdical SUTUrE coMErcio dE MaTErial HoSPiTalar 
lTda, cNPJ/Mf nº 02.376.490/0003-12;
Endereço: rua Holdercim, 15 – ciViT ii – Serra/ES, cEP: 29168.066, te-
lefone: (21) 2580-0630 / 3860-4090 (ramal: 18, 28, 27), E-mail: empe-
nhos@grupomedicalrj.com.br,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 655638

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 061/2021
PaE Nº 2021/406240
data: 12/05/2021
Valor: r$ 1.635,90
objeto: aquisição emergencial de MEdicaMENTo EXTra-PadrÃo: diaZÓ-
Xido 10MG, coMPriMido.
fundamentação: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93 e 
Parecer nº 123/2021/aJUr/fScMP.
Data de Ratificação: 12/05/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recur-
sos: 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos 
superávits; Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: PHarMEdic rEPrESENTacÕES lTda, cNPJ/Mf: 
21.304.333/0001-84
ENdErEÇo: alameda Terracota, 185 sala 727 - cerâmica: São caetano do 
Sul / SP – cEP: 09531-190, telefone: (11) 5581-6476 / 9-9512-639
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 655654
disPeNsa: 070/2021
PaE Nº 2021/360976
data: 13/05/2021
Valor: r$ 29.000,00
objeto: aquisição emergencial de capa para prontuário.
fundamentação: com base no art. 24, incisos iV da lei federal n. º 
8.666/93 e Parecer nº 138/2021-Prof/fScMP.
Data de Ratificação: 13/05/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recur-
sos: 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos 
superávits; Elemento de despesa: 339030,
coNTraTada: Grafica PoNTo dE arTE lTda-ME, cNPJ/Mf: 
15.329.607/0001-97
Endereço: av. dr. freitas, nº 850, Bairro: Sacramenta, cEP 66.123-05, 
Belém -Pa, telefone: (91) 246.8441/98989.2501
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 655754

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 061/2021
data: 12/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 655657
Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 070/2021
data: 13/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 655757

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 331/2021 –aJUr/GaPre/HeMoPa, de 07 de Maio de 2021
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;

considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico – PaE n. 2021/375977;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% (cin-
qüenta por cento) do vencimento base aos servidores abaixo relacionados, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoME
 carGo loTaÇÃo MaTrÍcUla a coNTar

BrUNa dE faTiMa
BaTiSTa da SilVa

TEcNico
PaToloGia

cliNica

coordENacao do HE-
MocENTro rEGioNal dE 

caSTaNHal
5959132-1 11/03/2021

ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 07 de Maio de 2021
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 655337
Portaria Nº 330/2021 –aJUr/GaPre/HeMoPa, de 10 de maio de 2021
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico – PaE n. 2021/375994;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base ao servidor abaixo relacionado, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoME
 carGo loTaÇÃo MaTrÍcUla a coNTar

WalBEr VicTor dE MoraES PiNTo Técnico de Patologia 
clinica cHr- caS 595912611 11/03/2021

ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 10 de maio de 2021
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 655338

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/62698
ato: contrato nº 019/2021
Nome: Marden cravo de oliveira
cargo:  Médico
data da admissão: 12/05/2021
Término de Vínculo: 11/11/2021
coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMENTo 
da coVid 19, aUToriZada aTraVÉS do ProcESSo Nº 2021/62698, 
coNforME lc 131/2020, arT 1º i E ii, arT 2º, §2o, aUToriZado EM 
23.06.2020, NÃo acarrETaNdo acrÉSciMo dE dESPESa ao Erário.

Protocolo: 655307

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 040/2021
oBJETo: contratação de empresa especializada para serviço de confecção, 
fornecimento e instalação de sombreadores (toldos), incluindo materiais 
e mão de obra, em estrutura tubular metálica em balanço, cobertura em 
tela de polietileno de alta densidade, para sombreamento e proteção de 
veículos em área de estacionamento do prédio sede da fundação centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Pará.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 27/05/2021
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 103021507829300000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 655432
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PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021 – HeMoPa
repetição de itens fracassados e deserto no PE Nº 30/2021.
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE rEaGENTES Para a rEaliZaÇÃo dE EXaMES 
iMUNo-HEMaTolÓGicoS dE PaciENTES (testes pré-transfusionais bási-
cos e técnicas complementares), para o Hemocentro coordenador e Uni-
dades da Hemorrede da fundação HEMoPa, pelo período de 12 (doze) 
meses.
Edital disponível em: WWW.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 26/05/2021
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000 / 10302150782880000
fonte de recurso: 0269001022, 0261000000, 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 655647
PreGÃo eLetrÔNico Nº 036/2021
oBJETo: aquisição de MaTEriaiS dE EXPEdiENTE Para SErEM UTili-
ZadoS Na fUNdaÇÃo HEMoPa SEdE E HEMorrEdE, pelo período de 12 
(doze) meses.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 27/05/2021
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09h00min Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 655578

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021 - HeMoPa
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente 
de licitação designada pela PorTaria Nº 221/2021 – aJUr/GaPrE/
HEMoPa, 30 de março de 2021, torna público que a sessão do Pregão 
Eletrônico 023/2021 - Processo 2020/570356 - contratação de empresa 
especializada para serviço de confecção, fornecimento e instalação de 
sombreadores (toldos), para sombreamento e proteção de veículos em área 
de estacionamento do prédio sede da fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará restou fracaSSado pela 1ª vez.
os autos do Processo administrativo Nº 2020/570356 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 13 de maio de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 655429
PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021 - HeMoPa
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 221/2021-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 30/03/2021, torna público a HoMoloGaÇÃo da adjudicação referente 
ao Processo administrativo 2020/367061 - Pregão Eletrônico nº 030/2021 
– HEMoPa - aQUiSiÇÃo dE rEaGENTES Para a rEaliZaÇÃo dE EXaMES 
iMUNo-HEMaTolÓGicoS dE PaciENTES (testes pré-transfusionais básicos 
e técnicas complementares), para o Hemocentro coordenador e Unidades 
da Hemorrede da fundação HEMoPa, pelo período de 12 (doze) meses.
GrUPo 2 (itens: 10, 11 e 12) e iTEM 15 – EMPrESa: diaMEd laTiNo 
aMErica S.a. – cNPJ: 71.05.853/0001-45, com Proposta no valor total 
de r$ 109.697,14 (cento e nove mil, siscentos e noventa e sete reais e 
quatorze centavos)
 GrUPo 1 (itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9) fracaSSado.
 iTEM 13 – dESErTo – Não teve proposta para o item.
 iTEM 14 – fracaSSado.
os autos do Processo administrativo Nº 2020/367061 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 13 de maio de 2021.
comissão Permanente de licitação
  fundação HEMoPa.

Protocolo: 655644

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Nota de eMPeNHo de desPesa Nº 220Ne01239 - 
Processo adMiNistratiVo Nº 2020/336400 - LicitaÇÃo Mo-
daLidade: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 64/2020
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: NEo BrS coMÈrcio dE ElETrodoMESTico lTda, inscrita 
no cNPJ sob o nº 07.041.480./0001-88, com sede na Passagem nossa Se-
nhora aparecida n°164, bairro: castanheira, Belém/Pa, cEP: 66.645-455, 
neste ato representada por seu representante legal José Braym Souza Da 
Silva, rG nº 6935311, e  cPf nº956.878.312-15.

do oBJETo: o objeto do presente contrato é aQUiSiÇÃo dE 04 (quatro) 
CENTRAIS DE AR TIPO SPLIT, conforme especificações contidas neste ter-
mo de referência, para atender as necessidades da Gerência de análises 
clinicas - GErac e Gerência de Biologia celular E Molecular- GEBiM, loca-
lizadas na aérea técnica do hemocentro coordenador.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, apenas e tão somente 
até o cumprimento integral das obrigações das partes.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0269001022
Natureza de despesa: 44905200
do Valor: - r$ 6.770,00 (seis mil setecentos e setenta reais) já con-
templando todos os custos necessários à aquisição e entrega do objeto, 
ou seja, todos os insumos, impostos, taxas, seguros, encargos sociais, 
previdenciários, comerciais, transportes, bem como quaisquer outras in-
cidências diretas/ ou indiretas que possam incidir sobre o custo do objeto 
deste contrato, sendo vedado à contratada cobrar qualquer valor adicional 
a este título.
do fiScal: fica designado o(a) servidor(a) Marco antonio albuquerque Pi-
nheiro, responsável pela gerência de infraestrutura -GEiNE, como respon-
sável pelo acompanhamento à execução do contrato em questão, nos ter-
mos da disposição contida no  caput do art. 67 e segs. da lei nº 8.666/93 
e suas alterações.
do foro: Belém – Pará
daTa do EMPENHo: 27/06/2020
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
José Braym Souza Da Silva- NEO BRS COMÈRCIO DE ELETRODOMESTICO 
lTda- contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 655492

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: 2352
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 12.04.2021
SErVidor: Marcio roBErTo BaTiSTa dE alBUQUErQUE
cPf: 696.844.302-30
carGo do SErVidor: TÉc. ENfErMaGEM
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 11.10.2021
ato: contratação em caráter emergencial para combate à Pandemia de 
coVid-19, segundo os moldes do Proc. 2021/273213, com base na lei 
complementar nº 131/2020, art1º i e ii & art 2º, §1º e §2º, autorizado 
em 12.03.2021.
*republicado devido a incorreções (cPf). Publicado originalmente no doE 
nº 34.560/22.04.2021, pg. 37.

Protocolo: 655512

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

laudo: 161/21
Nome: ElaYNE daS GracaS loUriNHo GoMES
Matrícula: 57197979/ 2
cargo/ lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM/fPEHcGV
Período: 28/04/2021 a 12/05/2021
laudo: 166/21
Nome: lUcaS doS SaNToS rocHa
Matrícula: 5949891/ 1
cargo/ lotação: GErENTE dE GrUPo TEcNico/fPEHcGV
Período: 30/04/2021 a 13/05/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 655671

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 49/2021
a presente licitação tem por objeto a aquisição de etiquetas para cME, para 
esterilização de materiais hospitalares para atender as necessidades da 
fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) e 
centro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl), por um período de 12 (doze) 
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meses, conforme especificações do termo de referência - anexo I e II, o 
qual é parte integrante do edital para fornecimento nos prazos e condições 
constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 27/05/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 655542

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 19/FHcGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de material técni-
co médico (lacre de segurança, papel termo sensível, pulseiras em plástico 
para identificação, tubo de hemólise e filme para ecocardiógrafo), visando 
o abastecimento e distribuição entre os serviços da fundação Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor GloBal VENcEdor

1. lacrE dE SEGUraNca Na cor aMarElo, 
TaM. 16 cM, PcT/coM100 UNidadE. 400 caNcElado No JUlGaMENTo

2. lacrE dE SEGUraNca Na cor VErdE, TaM. 
16 cM , PcT/coM100 UNidadE, 150 caNcElado No JUlGaMENTo

3. lacrE dE SEGUraNca Na cor VErMElHo, 
TaM. 16 cM , PcT/coM100 UNidadE, 150 caNcElado No JUlGaMENTo

4. 

PaPEl TErMoSENSÍVEl dE 110 MM X 20 M, 
coMPaTiVEl coM ElETrocardiÓGrafo 

PHiliPS. a EMBalaGEM dEVE aPrESENTar 
oBriGaToriaMENTE o NUMEro do rEGiSTro 

aNViSa

1.440 r$ 52.228,80
HEMocard coMErcio 

dE MaTEriaiS HoSPiTa-
larES lTda

5. 

PUlSEira EM PláSTico Para idENTificaÇÃo 
do BiNÔMio MaE/filHo, EM PVc aToXico 
– aZUl. a EMBalaGEM adEVE aPrESENTar 

oBriGaToriaMENTE o NÚMEro dE rEGiSTro 
aNViSa

250 r$ 740,00

SiTE MÉdica diSTri-
BUidora dE MaTEriaiS 

E MEdicaMENToS 
HoSPiTalarES

6. 

PUlSEira EM PláSTico Para idENTificaÇÃo 
do BiNoMio MaE/filHo, EM PVc aToXico 
– roSa. a EMBalaGEM adEVE aPrESENTar 

oBriGaToriaMENTE o NÚMEro dE rEGiSTro 
aNViSa

200 r$ 592,00

SiTE MÉdica diSTri-
BUidora dE MaTEriaiS 

E MEdicaMENToS 
HoSPiTalarES

7. 

PUlSEira Pára idENTificaÇÃo do PaciENTE, 
faBricada coM MaTErial SiNTÉTico rE-

SiSTENTE E laMiNado, iMPErMEáVEl, lEVE, 
flEXÍVEl E coMforTáVEl. PoSSUi lacrE 
coM adESiVo Para TorNá-la iNTraNSfE-

rÍVEl. Na TENTaTiVa dE rEMoÇÃo, o lacrE 
SE roMPErá, idENTificaNdo a ViolaÇÃo. 
PErSoNaliZada Na ESTaMPa E TaMaNHo 
aProXiMado. a EMBalaGEM aPrESENTar 

oBriGaToriaMENTE o NÚMEro dE rEGiSTro 
aNViSa

17.500 r$ 7.700,00
ciTSo coMErcio E 

SErViÇo iMPorTador 
dE iNforMáTica lTda

8. 

TUBo dE HEMÓliSE, SEM Borda, TraNSPa-
rENTE, dE 12 X 75 MM, EM PoliProPilENo 

PcT c/1000. a EMBalaGEM aPrESENTar 
oBriGaToriaMENTE o NÚMEro dE rEGiSTro 

aNViSa.

18 caNcElado No JUlGaMENTo

9. 

filME Para EcocardioGrafo, 110MM 
X 20m, Hd, EMBalado EM EMBalaGEM 
alUMiNiZada, lacrada, coMPaTÍVEl 

coM aParElHo Marca SoNY. aPrESENTar 
oBriGaToriaMENTE o NÚMEro dE rEGiSTro 

aNViSa.

300 caNcElado No JUlGaMENTo

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 19/fHcGV/2021:
r$ 61.260,80 (Sessenta e um mil duzentos e sessenta reais e oitenta centavos).
Belém/Pa, 13 de Maio de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 655324
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 32/FHcGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de Órteses, Próteses e Materiais Especializados (oP-
MEs), utilizadas nos procedimentos de cateterismo congênito, algumas em 
regime de antecipação, para atender a necessidade de 12 (doze) meses 
no Serviço de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor UNi-
Tário VENcEdor

1. agulha para punção transeptal adulto 10 r$ 2.400,00 Bio-PacE coMErcial lTda
2. agulha para punção transeptal pediátrica 10 r$ 2.400,00 Bio-PacE coMErcial lTda

3. cateter de atriosseptostomia, tamanho entre 
5 e 6f 15 r$ 5.975,00 HYBrida ProdUToS HoSPi-

TalarES lTda

4. cateter de termodiluição Swan-Ganz 6f 5 caNcElado Por iNEXiSTÊNcia dE ProPoSTa

5. cateter balão para valvoplastia pulmonar de 6 
a 30mm de diâmetro 30 r$ 3.579,00 J S EEQUiPaMENToS MÉdico 

HoSPiTalar EirEli

6. introdutor longo tipo Mullins 8f 20 r$ 2.200,00 Bio-PacE coMErcial lTda

7. introdutor longo tipo Mullins 9f 10 r$ 2.000,00 HYBrida ProdUToS HoSPi-
TalarES lTda

8. introdutor longo tipo Mullins 10f 5 r$ 1.470,00 HYBrida ProdUToS HoSPi-
TalarES lTda

9. introdutor longo tipo Mullins 11f 5 caNcElado Por iNEXiSTÊNcia dE ProPoSTa

10. introdutor longo tipo Mullins 12f 5 r$ 1.668,19 HYBrida ProdUToS HoSPi-
TalarES lTda

11. 
cateter balão para angioplastia, compatível 
com fio guia 0,035. Nos tamanhos: 10x40, 

12x40, 14x40, 16x40 e 18x40
40 caNcElado Por iNEXiSTÊNcia dE ProPoSTa

12. 
Stent periférico “alone” não recoberto, de 
comprimento 28mm ou 29mm, expansível 

por balão
10 r$ 11.250,00 J S EEQUiPaMENToS MÉdico 

HoSPiTalar EirEli

13. Stent periférico “alone” coberto, de compri-
mento 28mm ou 29mm, expansível por balão 10 caNcElado No JUlGaMENTo

14. 
Stent periférico “alone” não recoberto, de 
comprimento 38mm ou 39mm, expansível 

por balão
10 r$ 14.000,00 J S EEQUiPaMENToS MÉdico 

HoSPiTalar EirEli

15. Stent periférico “alone” coberto, de compri-
mento 38mm ou 39mm, expansível por balão 10 caNcElado No JUlGaMENTo

16. Prótese de nitinol de oclusão vascular e 
sistema de liberação 30 r$ 11.499,00 BoYNToN iMPorTaÇÃo E 

EXPorTaÇÃo lTda

17. Prótese de nitinol para cia e sistema de 
liberação 30 r$ 28.999,00

HoMacc coMErcio dE 
MaTErial MÉdico HoSPiTa-

lar lTda

18. Prótese de nitinol para ciV e sistema de 
liberação 60 r$ 32.330,50 BoYNToN iMPorTaÇÃo E 

EXPorTaÇÃo lTda

19. Prótese de nitinol para fechamento de forame 
oval e sistema de liberação 5 r$ 23.999,00

HoMacc coMErcio dE 
MaTErial MÉdico HoSPiTa-

lar lTda

20. Prótese de nitinol para Pca e sistema de 
liberação 60 r$ 20.000,00 HYBrida ProdUToS HoSPi-

TalarES lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 32/fHcGV/2021:
r$ 5.051.950,95 (cinco milhões cinquenta e um mil novecentos e cinquen-
ta reais e  noventa e cinco centavos).
Belém/Pa, 13 de Maio de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 655362

t.
.

torNar seM eFeito
.

ato: 2342
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 12.04.2021
SErVidor: lUcaS PoNTES MoUTiNHo
cPf: 001.715.102-32
carGo do SErVidor: MÉdico
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 11.10.2021
ato: contratação em caráter emergencial para combate à Pandemia de 
coVid-19, segundo os moldes do Proc. 2021/273213, com base na lei 
complementar nº 131/2020, art1º i e ii & art 2º, §1º e §2º, autorizado 
em 12.03.2021.
oBS: coNTraTo TEMPorário EMErGENcial PUBlicado No doE N° 
34.560 dE 22.04.2021, TorNado SEM EfEiTo Por dESiSTÊNcia do 
SErVidor.
dÊ- SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente
fPEHcGV

Protocolo: 655716

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 96/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 96/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 09/2021/fHcGV, Processo nº 2020/953707, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 27/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de seringas utilizadas em exames de angioto-
mografia, compatível com aparelho Malllinckrodt para atender a necessida-
de de 12 (doze) meses no serviço de apoio diagnóstico Terapêutico (SadT) 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV)
ViGÊNcia: 05/05/2021 a 04/05/2022.
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iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd

Valor
UNiTário 

(r$)

Valor
ToTal
(r$)

1
Seringa descartável 200ml, 
compatível com a Bomba de 

contraste Mallinckrodt.

UNiTEd SYriNGES/ 
SHENZHEN 1000 UNd r$ 54,00 r$ 54.000,00

2

conector em “Y”, duas 
válvulas antirefluxo 200cm 
300PSi, compatível com 
a Bomba de contraste 

Mallinckrodt

aNT MEd/ SHEN-
ZHEN 500 UNd r$ 17,00 r$ 8.500,00

Valor ToTal GEral: 62.500,00

EMPrESa: dMaX – diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E MaTE-
rial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
09.390.408/0001-91, inscrição Estadual nº 0368633-78, com sede na rUa 
doUTor ENEaS dE lUcENa, Nº 327- ENcrUZilHada – cEP: 52041-090 
– rEcifE/PE
 o valor global estimado desta ata é r$ 62.500,00 (SESSENTa E doiS Mil 
E QUiNHENToS rEaiS)
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 655494
LiceNÇa NoJo

Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome : roNaldo BEMMUYal alTaMiraNo
Matrícula: 54197139/ 2
cargo:/lotação: MEdico/ fPEHcGV
Período: 12/03/2021 a 19/03/2021
Grau de parentesco: Pai
N° da certidão: 066431 01 55 2021 4 00009 292 0010202 17
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: roSaNa doS SaNToS SaNToS
Matrícula: 5880882/ 2
cargo:/lotação: aGENTE dE arTES PraTicaS/ fPEHcGV
Período: 11/04/2021 a 18/04/2021
Grau de parentesco: irMÃ
N° da certidão: 067595 01 55 2021 4 00496 145 0186178 45
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: GlEicE alESSaNdra PaNToJa PorTUGal riBEiro
Matrícula: 57193708/ 1
cargo:/lotação: ENfErMEiro/ fPEHcGV
Período: 15/04/2021 a 22/04/2021
Grau de parentesco: Pai
N° da certidão: 067595 01 55 2021 4 00496 062 0186095 49
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

LiceNÇa GaLa
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: ElToN VEiGa GoMES
Matrícula: 54186705/ 7
cargo/lotação: cHEfE dE SErVico/ fPEHcGV
Período: 11/05/2021 a 18/05/2021
Matrícula da certidão: 066852 01 55 2021 2 00008 205 0002305 16
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 655680

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 010/2021/Hrs
o presente contrato decorre do processo licitatório de cotação Eletrônica 
nº 002/2021/HrS, Processo PaE Nº 2020/1038913, e possui por objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇo dE doSiME-
Tria, visando atender as necessidades do Hospital regional de Salinópolis, 
pelo período de 12(doze) meses, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital.
Valor do coNTraTo: r$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais)
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 16/05/2021 a 16/05/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Gestão/Unidade: ESTadUal
PTrES: 10302150782880000
fonte de recursos: 0103000000 (fES)
Natureza de despesa: 339039
Plano interno: 4120008338c
coNTraTada: SaPra laNdaUEr SErViÇo dE aSSESSoria E ProTEÇÃo 
radiolÓGica lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 50.429.810/0001-36, 
sediada na rua cid Silva cesar, Nº 600 – Bairro: Sta. felícia, cidade: São 
carlos/SP, cEP: 13.560-922, fones: (16) 3362-2700, e-mail: sapra@sa-
pra.com.br
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Protocolo: 655400

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 012/2021/Hrs
o presente contrato decorre do processo licitatório Pregão Eletronico nº 
003/2020/HrS, Processo PaE Nº 2020/304569, e possui por objeto: aqui-
sição de MaTErial dE coNSUMo: GENEroS aliMENTicioS: PErEciVEiS, 
NÃo PErEciVEiS E HorTifrUTiGraNJEiroS, para atender pelo período 
de 12 meses, as necessidades do Setor de Nutrição e dietéticas/HrS, de 
acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I do 
Edital.
Valor do coNTraTo: r$ 1.217.107,92 (Um milhão duzentos e dezessete 
mil cento e sete reais e noventa e dois centavos)
ViGÊNcia do coNTraTo: 13/05/2021 a 13/05/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Gestão/Unidade: ESTadUal
PTrES: 10302150782880000
fonte de recursos: 0132000000 / 0349000000 (SUS)
fonte de recursos: 0103000000 (fES)
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
coNTraTada: KaiZEN coMErcio E diSTriBUiÇÃo dE ProdUToS ali-
MENTicioS, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 22.656.435/0001-21, sediada 
na PaSSaGEM SÃo Joao, Nº 134 a, Bairro: coQUEiro, cidadE: aNa-
NiNdEUa/Pa, cEP: 66.823-128 - TElEfoNE: (91) 2121-8547
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Protocolo: 655777

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo 
e resULtado de LicitaÇÃo

Modalidade: concorrência.
Número: n.º 017/2020.
oBJETo: conservação da Pa-151 (lote i), trecho: Ent. Pa-263 (Breu Bran-
co) / Ent. Pa-150 (Jacundá), sub-trecho: Ent. Pa-263 (Breu Branco) / rod. 
Pa-151 – km 65,50, na região de integração lago Tucuruí, sob a Jurisdição 
do 5° Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público que:
após o exame dos recursos interpostos pelas empresas TErcoN coNS-
TrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, TaPaJÓS – TErraPlENaGEM E PaViMEN-
TaÇÃo lTda, d fáTiMa coNSTrUTora lTda e coNSTrUfoX coNSTrU-
ÇÕES E iNcorPoraÇÕES lTda contra decisão desta comissão no resul-
tado de Julgamento das Propostas de Preço, resolve classificar a empresa 
TERCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI como 1° classificada no cer-
tame, de acordo com a Manifestação Jurídica nº 124/2021 e ratificação do 
Sr. Secretário de Estado de Transportes. comunicamos ainda, que cópias 
das análises dos recursos, encontram-se à disposição dos interessados 
na sala desta comissão, av. almirante Barroso, 3639, 1º andar – Souza 
– Belém-Pa.
Vencedora: TErcoN coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli.
Valor: r$ 13.586.448,10 (Treze Milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, 
quatrocentos e quarenta e oito reais e dez centavos).
Belém, 13 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 655394

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
No.do convênio: 105/2020 Processo no 2020/471263
Valor Total: r$ 1.975.218,37 (Um milhão, novecentos e setenta e cinco 
mil, duzentos e dezoito reais e trinta e sete centavos).
objeto: recuperação de Estradas Vicinais: TrEcHo 1- da comunidade São 
Pedro do cunarijó ao São Joaquim, com a extensão de 12,25km; TrEcHo 
2 – ramal da
comunidade ajará, com extensão de 3,30km; TrEcHo 3 – ramal da co-
munidade Santa Júlia, com extensão de 4,10km; TrEcHo 4 – ramal da 
comunidade Porta
formosa, com extensão de 1,10km; TrEcHo 5 – ramal da comunidade 
cajú, com a extensão de 3,20km, totalizando uma extensão de 23,95 km, 
no município de São
domingos do capim/Pa.
data de assinatura: 13/05/2021 Prazo: 365 (trezentos e sessenta) dias
inic. de Vig.: 13/05/2021 T. Vig.: 14/05/2022.
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 7505; Natureza da
despesa: 444042; fonte: 0324000000; origem: recurso Estadual; Plano 
interno:
206rEcUVcSK; ação detalhada: 267184.
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coNTraTado:
Pers: Jurídica cNPJ: 05.193.115/0001-63 Nome: SÃo doMiNGoS do
caPiM/Pa. logradouro: av. lauro Sodré, no 206 cEP: 68.636-000 Bairro:
centro cidade: São domingos do capim Uf: Pa
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário
dE ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 655801

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 064 de 12 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
objetivo: fiscalizar os Serviços de construção de Pontes no âmbito do 
Município de Marabá/5° Nr .
origem: Belém;
destino: Marabá;
Servidor: ambire Soares dantas faria
cargo: Supervisor Técnico id.funcional: 5926291/2
Período: 17 à 20/05/2021;
diárias: 3,5( três e meia),;
Valor r$ 830,83(oitocentos  e trinta reais e oitenta e três centavos).
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira
Portaria Nº 065 de 12 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
objetivo: fiscalizar os Serviços de Pavimentação no âmbito da Pa-449, 
Município de cumaru do Norte; .
origem: Belém;
destino: cumaru do Norte;
Servidor: Getúlio alves ramalho Júnior;
cargo: Supervisor Técnico id.funcional: 5926291/2
Período: 10 à 14/05/2021;
diárias: 4,5( quatro e meia),;
Valor r$ 1.068,21(Hum mil, sessenta e oito reais e vinte e um centavos).
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira

Protocolo: 655546

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de aV i s o
dispensa de licitação Nº007/2021-cPH
- aquisição/obras/Serviços:
contratação de empresa especializada para a confecção de coletes de iden-
tificação para os servidores do Terminal Hidroviário do Porto de Belém Luiz 
rebelo Neto, o qual visa atender a companhia de Portos e Hidrovias do 
Estado do Pará, através da dispensa de licitação nº007/2021- cPH, pro-
cesso nº2021/62179.
- fonte dos recursos:
Projeto/atividade – 26.784.1435.8496
Natureza de despesa – 339030
fonte(s) – 0261
contratado(a) (s):
f f Garcia – coMErcial KalEdo
cNPJ/cPf/Mf nº: 11.917.073/0001-69
Endereço: avenida duque de caxias, nº 1302 - Bairro: Marco - cEP: 
66.093-030 – Município: Belém – Estado: Pará.
- Valor contratado:
Valor global de r$1.358,30 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e 
trinta centavos).
- Vigência/Prazo de Execução:
imediato
Base legal da dispensa:
art. 29, inciso ii e iii, da lei nº 13.303 de 30/06/2016.
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 655764

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
a Pregoeira da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - cPH, 
instituída pela PorTaria Nº 125/2020-GP de 06/11/2020, torna público 
o resultado do julgamento do PrEGÃo ElETrÔNico nº004/2021-cPH, 
referente à contratação de empresa para o fornecimento de Materiais de 
consumo de Expediente, descartáveis, Higiene e limpeza, o qual visa 
atender a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, derivado do 
processo nº 2021/120606, decide adJUdicar o seguinte resultado:
1-loTE 1 – Material de Expediente/descartável a empresa ESTaÇÃo co-
MÉrcio dE MaTErial dE EXPEdiENTE EirEli- ESTaÇÃo coMErcio E 
SErViÇoS, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 19.321.144/0001-78, com sede 
na cidade Nova iV, Travessa WE 38, nº 131, Bairro: cidade Nova, cEP: 
67.133-210, fones: (91) 3207-1429/98561-9942, e-mail: licitacao@esta-

caocomercio.com.br , município de ananindeua, estado do Pará, pelo valor 
global do loTE a importância de r$17.685,02 (dezessete mil, seiscentos e 
oitenta e cinco reais e dois centavos).
2-loTE 2 – Material de Higiene e limpeza a empresa PaPEl E cia Pro-
dUToS dE PaPElariaS EirEli- PaPEl & cia, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 19.518.277/0001-39, com sede na avenida duque de caxias, nº 1197, 
letra a, Bairro: Marco, cEP: 66.093-029, fones: (91)3216-0106/98171-
0141, e-mail: papelcia@globo.com , município de Belém, estado do Pará, 
pelo valor global do loTE a importância de r$114.819,00(cento e quatorze 
mil, oitocentos e dezenove reais).
por terem apresentado as propostas mais vantajosa para a contratação. 
Para todos os efeitos legais.
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
cleide cilene abud ferreira
Pregoeira da cPH
PorTaria Nº 125/2020 – GP 06/11/2020
Matrícula nº2052598

Protocolo: 655762

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 318/2021 arcoN-Pa  BeLÉM, 13 de Maio de 2021.
o diretor da agência de regulação e controle dos Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN/Pa, no uso de suas atribuições legais, nos termos 
do art. 4º, § 2º do decreto Estadual n. 209/2007,
rESolVE:
art. 1° - SUBSTiTUir o servidor Gilberto felipe Barbosa Júnior, matrícu-
la nº 2018063/5, pelo servidor adilson Tamanqueira leão, matrícula nº 
5947475/1, da Portaria º 125/2021 arcoN-Pa de 09 de março de 2021, 
publicado no doE nº 34.512 de 10 de março de 2021, que instituiu comis-
são Eleitoral para instaurar e conduzir processo de eleição dos conselheiros 
titulares e suplentes, representantes dos usuários e operadores, que com-
porão o conselho Estadual de regulação e controle dos Serviços Públicos 
– coNErc, no biênio de 2021-2023.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 13 de maio de 2021.
Eurípedes reis da cruz Guedes
diretor Geral

Protocolo: 655564

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria Nº 140 de 13 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental publicado no doE nº 34.497de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013 e demais nor-
mativas legais aplicáveis à espécie;
coNSidEraNdo o processo nº 2020/108159;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor iValdo SaNToS dE SaNTaNa, ocupante do 
cargo de Engenheiro agrônomo, matrícula n° 14826/1, para acompanhar e 
fiscalizar o Termo de Cooperação Técnica n°. 01/2021 – SEDAP, celebrado 
com a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará-adE-
Pará, cNPJ/Mf sob n° 05.470.347/0001-11.
Art. 2º - São atribuições do FISCAL: Acompanhar e fiscalizar a execução do 
termo de cooperação técnica; fiscalizar o cumprimento, pelas partes, das 
normas, objeto e cláusulas do instrumento; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do termo de cooperação técnica; controlar o 
prazo de vigência do termo de cooperação técnica sob sua responsabilida-
de; apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do termo 
de cooperação técnica..
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 655560

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 120 de 05 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESCA, abaixo firmado, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo Decreto Governamental publicado no Diário Oficial n° 34.497 de 19 
de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o que determina o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013 
e demais normativas legais aplicáveis à espécie;
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r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor alEXaNdrE alBErTo GoNÇalVES GalVÃo, 
matrícula nº 3178595/1, ocupante do cargo de ENGENHEiro aGroNoMo, 
para acompanhar e fiscalizar os Contratos Administrativos celebrados com 
a Empresa aGroPraTa coMErcio dE EQUiPaMENToS lTda para aquisi-
ção dos itens 38, 39, 40, 42 e 53 da ata de registro de Preços nº 14/2021, 
oriundas do Pregão Eletrônico SrP 15/2020-SEdaP;
art. 2º - dESiGNar como suplente o servidor HUMBErTo dE aZEVEdo 
COSTA, matrícula nº 10421/1, para atuar na ausência do fiscal titular;
art. 3º - as atribuições do fiScal do coNTraTo estão estabelecidas no 
art. 6º do decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013, publicado no doE de 
07/10/2013.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
Portaria Nº 121 de 05 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESCA, abaixo firmado, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo Decreto Governamental publicado no Diário Oficial n° 34.497 de 19 
de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o que determina o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013 
e demais normativas legais aplicáveis à espécie;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor WEYNEr NaSciMENTo PiNTo, matrícula nº 
22780/1, ocupante do cargo de TEcNico EM GESTao dE aGroPEcUaria, 
para acompanhar e fiscalizar os Contratos Administrativos celebrados com 
a Empresa XcMG BraSil iNdÚSTria lTda para aquisição do item 54 da 
ata de registro de Preços nº 20/2021, oriundas do Pregão Eletrônico SrP 
15/2020-SEdaP;
art. 2º - dESiGNar como suplente o servidor dUlciMar dE MElo E Sil-
VA, matrícula nº 22705/1, para atuar na ausência do fiscal titular;
art. 3º - as atribuições do fiScal do coNTraTo estão estabelecidas no 
art. 6º do decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013, publicado no doE de 
07/10/2013.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
Portaria Nº 138 de 11 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca, abaixo firmado, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo Decreto Governamental publicado no Diário Oficial n° 34.497 de 19 
de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o que determina o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013 
e demais normativas legais aplicáveis à espécie;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar a servidora dEUSiMar MiraNda rodriGUES, matrí-
cula nº 12610/1, ocupante do cargo de ENGENHEiro aGroNoMo, para 
acompanhar e fiscalizar os Contratos Administrativos celebrados com as 
Empresas aGroPraTa coMErcio dE EQUiPaMENToS lTda para aqui-
sição do item 52 da ata de registro de Preços nº 22/2021, e KoHlEr 
iMPlEMENToS aGricolaS EirEli para aquisição do item 41 da ata de 
registro de Preços n° 13/2021, todas oriundas do Pregão Eletrônico SrP 
15/2020-SEdaP;
art. 2º - dESiGNar como suplente o servidor dElMar MiraNda dE QUEi-
ROZ, matrícula nº 11053/1, para atuar na ausência do fiscal titular;
art. 3º - as atribuições do fiScal do coNTraTo estão estabelecidas no 
art. 6º do decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013, publicado no doE de 
07/10/2013.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 655368

.

.

coNtrato
.

contrato nº 29/2021-sedaP
Pregão eletrônico srP nº 015/2020-sedaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS 
aGricolaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra 
E aGroiNdUSTria - item 32, na quantidade de 1002(UM Mil E dUaS) 
MáQUiNaS Para BraNQUEaMENTo coM TEMPEraTUra rEGUláVEl da 
áGUa, E iTEM 62, na quantidade de 1002(UM Mil E dUaS) dESPolPadEi-
raS dE frUToS dE aÇaÍ.
Valor Global: r$- 3.692.871,00 (três milhões, seiscentos e noventa e dois 
mil e oitocentos e setenta e um reais)
dotação orçamentária: ação: 8705/ Natureza de despesa: 449052/ fonte 
de recurso: 0301/funcional Programática: 20.608.1491.8705
data assinatura: 13/05/2021
Vigência: 14/05/2021 a 13/05/2022
contratado: laNcE oNliNE coM aroM arT dE dEc, MáQ iNdUSTriaiS E 
loc aUToMÓVEiS lTda
Endereço: rua Presidente Vargas 682, sala 03, Jardim américa, dourados – MS
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 655682

coNVÊNio
.

convênio n° 02/2021 – sedaP
Processo nº 2020/1000480 - Emenda do dep Hilton aguiar (19dEMP00502)
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
objeto: repasse de recursos para a aquisição de Kit feira (barraca, ba-
nheiro químico e freezers) ao Município de Novo Progresso.

data de assinatura: 12/05/2021
Valor Total: r$ 150.000,00 (cento e cinquenta Mil reais).
contrapartida: r$ 10.000,00 (dez Mil reais).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715, Elemento de despesa: 
444042, fonte de recursos: 0301, função Programática: 20.608.1491.8715
Prazo de Vigência e Execução: 12/05/2021 a 31/08/2021.
convenente: Município de Novo Progresso, cNPJ n° 10.221.786/0001-20.
Endereço: Travessa Belém, n° 768, Bairro: Jardim Europa, cEP: 68.193-
000, no Município de Novo Progresso, Estado do Pará.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 655552

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 159/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
oBJETiVo: realizar visita as comunidades do referidos municípios, no sen-
tido de apoiar o fortalecimento do sistema produtivo e melhoria da vida 
das famílias dos produtores rurais, por solicitação da Secretaria Municipal 
de Produção.
dESTiNo: curionópolis e Eldorado dos carajás/Pa
daTa iNÍcio: 17/05/2021
daTa fiNal: 21/05/2021
Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
BENEficiário: fábio Henrique de oliveira alves
carGo: coordenador regional
MaT. fUNcioNal: 5917493
oriGEM: Marabá/Pa
ordENador: Timara Miranda
Portaria Nº 157/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
oBJETiVo: realizar manutenção de máquinas e equipamentos
dESTiNo: Salinópolis/Pa
daTa iNÍcio: 21/05/2021
daTa fiNal: 21/05/2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
BENEficiário: Victor alax Menezes Bastos  carGo/fUNÇÃo: Supervisor
MaTricUla: 5953592-1
oriGEM:Belém/Pa
ordENdor:Timara Miranda
Portaria Nº 158/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual 
n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
oBJETiVo: dar apoio na realização de manutenção de máquinas e equi-
pamentos
dESTiNo: Salinópolis/Pa
daTa iNÍcio: 21/05/2021
daTa fiNal: 21/05/2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
BENEficiário: felipe da Silva rodrigues Monteiro
carGo/fUNÇÃo: Supervisor
MaTricUla: 5959755/1
oriGEM:Belém/Pa
ordENdor:Timara Miranda

Protocolo: 655851

FÉrias
.

Portaria N° 137 de 12 de Maio de 2021
a dirETora adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o processo nº 2021/489284;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias 
de 06/05/2021 a 02/06/2021 da servidora HEliaNE criSTiNa BraGa 
GoMES, Mat. 57216523/1, concedida por meio da PorTaria Nº 093 de 
05/04/2021, publicada no doE 34.544 de 07/04/2021
  dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
 TiMara dE SoUZa MiraNda
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 655433

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 100/2021
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE alTaMira
oBJETo da cESSÃo: 01 (UM) TraTor aGrÍcola PlaTaforMado, dE 
rodaS, 3 cil, 75 cV, 4X4, diESEl, 8 VElocidadES. 01 (UMa) GradE 
NiVEladora, 32 diScoS dE 20, coM coNTrolE rEMoTo. 01 (UMa) ro-
ÇadEira HidráUlica, cENTral/laTEral, larGUra dE corTE 1700MM 
E 01 (UMa) GradE aradora dE arraSTo,  14X26X6000MM, coM coN-
TrolE rEMoTo.
ViGÊNcia: 12/05/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo.

Protocolo: 655427
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria
2021/18164 JoÃo alVES GoMES SÍTio SHaloM 1ha36a24ca iGaraPÉ-aÇU 552/2021

2021/19952 iSMaEl fErrEira diNiZ SÍTio rEi da 
GlÓria ii 0ha66a61ca iGaraPÉ-aÇU 553/2021

2021/19262 BENacY coSTa PalHETa SÍTio PalHETa 0ha22a03ca iGaraPÉ-aÇU 554/2021

2021/14582 alZiNEia SoUZa BorGES SÍTio ZEfaNETE 
PaNEia 0ha88a44ca iGaraPÉ-aÇU 555/2021

2021/16626 clEidiaNE aGUiar SilVa SÍTio SÃo JorGE 1ha74a16ca iGaraPÉ-aÇU 556/2021

2013/378727 ENEiaS NUNES da SilVa faZENda SÃo SE-
BaSTiÃo 18ha13a34ca ToMÉ-aÇU 557/2021

 

Belém (Pa), 13.05.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 655650
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio Bairro PorTaria

2021/71169 fEliPE fiGUEirEdo 
riBEiro loTE 02 Q r 66,0m² aNaNiNdEUa GUaNaBará 547/2021

Belém (Pa), 13.05.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 655653
Portaria Nº  558 de  13  de  Maio  de 2021
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário e 
fundiário – dEaf/ iTErPa, em conformidade com os dados e mapas ca-
dastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras de-
volutas localizadas no Marapanim, abrangendo área total de 9.244,3558 ha;
coNSidEraNdo a existência de áreas matriculadas incidentes na área ob-
jeto, sob o registro 4.526, lv. 2-Q, fls. 265 da Gleba “Sítio Santa fé”, com 
61,9293 ha, resultando em uma área líquida de 9.182,4265 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores; e
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2020/794172.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluída na poligonal com área líquida de 9.182,4265 ha 
(nove mil cento e oitenta e dois hectares, quarenta e dois ares e cinquenta 
e cinco centiares), denominada GlEBa MESTrE lUciNdo, localizada no 
Município de Marapanim, com limites, confrontações e demais especifica-
ções técnicas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, 
nos seguintes termos: Partindo do marco M-001, de coordenada N =  
9.917.370,35m e E = 194.337,42m; deste, segue pelos Unidade de con-
servação federal Mestre lucindo, com a seguinte distância  47,17 m e 
azimute plano 146°18’24” até o marco M-002, de coordenada N = 
9.917.331,10m e E = 194.363,59m; 82,88 m e azimute plano 208°36’44” 
até o marco M-003, de coordenada N = 9.917.258,34m e E = 194.323,90m; 
23,37 m e azimute plano 226°51’20” até o marco M-004, de coordenada N 
= 9.917.242,36m e E = 194.306,85m; 0,41 m e azimute plano 226°58’30” 
até o marco M-005, de coordenada N = 9.917.242,08m e E = 194.306,55m; 
121,30 m e azimute plano 226°50’51” até o marco M-006, de coordenada 

N = 9.917.159,12m e E = 194.218,06m; 136,20 m e azimute plano 
240°56’49” até o marco M-007, de coordenada N = 9.917.092,98m e E = 
194.099,00m; 121,61 m e azimute plano 225°00’00” até o marco M-008, 
de coordenada N = 9.917.006,99m e E = 194.013,01m; 129,96 m e 
azimute plano 194°44’31” até o marco M-009, de coordenada N = 
9.916.881,31m e E = 193.979,94m; 98,33 m e azimute plano 109°39’11” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.916.848,24m e E = 194.072,54m; 
100,96 m e azimute plano 58°23’45” até o marco M-011, de coordenada N 
= 9.916.901,15m e E = 194.158,53m; 137,65 m e azimute plano 54°46’52” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.916.980,53m e E = 194.270,98m; 
101,19 m e azimute plano 101°18’48” até o marco M-013, de coordenada 
N = 9.916.960,68m e E = 194.370,20m; 104,59 m e azimute plano 
145°18’20” até o marco M-014, de coordenada N = 9.916.874,69m e E = 
194.429,73m; 104,59 m e azimute plano 161°33’42” até o marco M-015, 
de coordenada N = 9.916.775,47m e E = 194.462,81m; 79,93 m e azimu-
te plano 65°33’05” até o marco M-016, de coordenada N = 9.916.808,55m 
e E = 194.535,57m; 81,81 m e azimute plano 345°57’31” até o marco 
M-017, de coordenada N = 9.916.887,92m e E = 194.515,72m; 159,30 m 
e azimute plano 4°45’50” até o marco M-018, de coordenada N = 
9.917.046,67m e E = 194.528,95m; 18,48 m e azimute plano 12°22’27” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.917.064,72m e E = 194.532,91m; 
0,01 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-020, de coordenada N = 
9.917.064,73m e E = 194.532,92m; 259,17 m e azimute plano 12°22’45” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.917.317,87m e E = 194.588,48m; 
63,45 m e azimute plano 26°34’09” até o marco M-022, de coordenada N 
= 9.917.374,62m e E = 194.616,86m; 26,60 m e azimute plano 26°33’20” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.917.398,41m e E = 194.628,75m; 
0,70 m e azimute plano 26°12’00” até o marco M-024, de coordenada N = 
9.917.399,04m e E = 194.629,06m; 145,91 m e azimute plano 26°34’07” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.917.529,54m e E = 194.694,32m; 
233,76 m e azimute plano 64°53’03” até o marco M-026, de coordenada N 
= 9.917.628,76m e E = 194.905,98m; 278,13 m e azimute plano 92°43’35” 
até o marco M-027, de coordenada N = 9.917.615,53m e E = 195.183,80m; 
13,91 m e azimute plano 107°13’26” até o marco M-028, de coordenada N 
= 9.917.611,41m e E = 195.197,09m; 0,02 m e azimute plano 116°33’54” 
até o marco M-029, de coordenada N = 9.917.611,40m e E = 195.197,11m; 
186,91 m e azimute plano 107°14’30” até o marco M-030, de coordenada 
N = 9.917.556,00m e E = 195.375,62m; 165,90 m e azimute plano 
113°29’57” até o marco M-031, de coordenada N = 9.917.489,85m e E = 
195.527,76m; 79,43 m e azimute plano 79°41’40” até o marco M-032, de 
coordenada N = 9.917.504,06m e E = 195.605,91m; 0,09 m e azimute 
plano 77°28’16” até o marco M-033, de coordenada N = 9.917.504,08m e 
E = 195.606,00m; 142,34 m e azimute plano 79°41’45” até o marco 
M-034, de coordenada N = 9.917.529,54m e E = 195.746,04m; 59,90 m 
e azimute plano 96°20’09” até o marco M-035, de coordenada N = 
9.917.522,93m e E = 195.805,57m; 104,64 m e azimute plano 128°39’38” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.917.457,56m e E = 195.887,28m; 
29,91 m e azimute plano 161°27’43” até o marco M-037, de coordenada N 
= 9.917.429,20m e E = 195.896,79m; 31,33 m e azimute plano 132°13’06” 
até o marco M-038, de coordenada N = 9.917.408,15m e E = 195.919,99m; 
23,19 m e azimute plano 186°32’12” até o marco M-039, de coordenada N 
= 9.917.385,11m e E = 195.917,35m; 29,12 m e azimute plano 129°14’37” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.917.366,69m e E = 195.939,90m; 
21,45 m e azimute plano 161°59’45” até o marco M-041, de coordenada N 
= 9.917.346,29m e E = 195.946,53m; 23,24 m e azimute plano 214°43’46” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.917.327,19m e E = 195.933,29m; 
14,48 m e azimute plano 179°57’38” até o marco M-043, de coordenada N 
= 9.917.312,71m e E = 195.933,30m; 16,52 m e azimute plano 151°12’05” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.917.298,23m e E = 195.941,26m; 
21,57 m e azimute plano 167°31’23” até o marco M-045, de coordenada N 
= 9.917.277,17m e E = 195.945,92m; 21,05 m e azimute plano 159°42’19” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.917.257,43m e E = 195.953,22m; 
20,45 m e azimute plano 183°42’01” até o marco M-047, de coordenada N 
= 9.917.237,02m e E = 195.951,90m; 27,77 m e azimute plano 128°00’32” 
até o marco M-048, de coordenada N = 9.917.219,92m e E = 195.973,78m; 
32,09 m e azimute plano 111°37’56” até o marco M-049, de coordenada N 
= 9.917.208,09m e E = 196.003,61m; 31,85 m e azimute plano 187°08’34” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.917.176,49m e E = 195.999,65m; 
43,36 m e azimute plano 204°19’29” até o marco M-051, de coordenada N 
= 9.917.136,98m e E = 195.981,79m; 29,24 m e azimute plano 202°37’39” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.917.109,99m e E = 195.970,54m; 
35,31 m e azimute plano 212°56’34” até o marco M-053, de coordenada N 
= 9.917.080,36m e E = 195.951,34m; 37,25 m e azimute plano 188°08’59” 
até o marco M-054, de coordenada N = 9.917.043,49m e E = 195.946,06m; 
31,94 m e azimute plano 165°33’02” até o marco M-055, de coordenada N 
= 9.917.012,56m e E = 195.954,03m; 18,51 m e azimute plano 182°28’39” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.916.994,07m e E = 195.953,23m; 
24,85 m e azimute plano 206°20’55” até o marco M-057, de coordenada N 
= 9.916.971,80m e E = 195.942,20m; 12,62 m e azimute plano 223°02’26” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.916.962,58m e E = 195.933,59m; 
18,43 m e azimute plano 179°58’08” até o marco M-059, de coordenada N 
= 9.916.944,15m e E = 195.933,60m; 34,17 m e azimute plano 160°43’19” 
até o marco M-060, de coordenada N = 9.916.911,90m e E = 195.944,88m; 
12,10 m e azimute plano 150°26’56” até o marco M-061, de coordenada N 
= 9.916.901,37m e E = 195.950,85m; 31,47 m e azimute plano 195°50’16” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.916.871,09m e E = 195.942,26m; 
19,81 m e azimute plano 164°27’21” até o marco M-063, de coordenada N 
= 9.916.852,00m e E = 195.947,57m; 16,35 m e azimute plano 223°32’15” 
até o marco M-064, de coordenada N = 9.916.840,15m e E = 195.936,31m; 
26,09 m e azimute plano 190°11’56” até o marco M-065, de coordenada N 
= 9.916.814,47m e E = 195.931,69m; 35,60 m e azimute plano 176°45’47” 
até o marco M-066, de coordenada N = 9.916.778,93m e E = 195.933,70m; 
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10,32 m e azimute plano 230°18’29” até o marco M-067, de coordenada N 
= 9.916.772,34m e E = 195.925,76m; 36,86 m e azimute plano 179°58’08” 
até o marco M-068, de coordenada N = 9.916.735,48m e E = 195.925,78m; 
27,93 m e azimute plano 188°09’01” até o marco M-069, de coordenada N 
= 9.916.707,83m e E = 195.921,82m; 10,91 m e azimute plano 154°49’16” 
até o marco M-070, de coordenada N = 9.916.697,96m e E = 195.926,46m; 
12,94 m e azimute plano 194°46’39” até o marco M-071, de coordenada N 
= 9.916.685,45m e E = 195.923,16m; 15,10 m e azimute plano 241°18’50” 
até o marco M-072, de coordenada N = 9.916.678,20m e E = 195.909,91m; 
22,01 m e azimute plano 131°06’45” até o marco M-073, de coordenada N 
= 9.916.663,73m e E = 195.926,49m; 23,19 m e azimute plano 186°32’12” 
até o marco M-074, de coordenada N = 9.916.640,69m e E = 195.923,85m; 
25,88 m e azimute plano 194°47’56” até o marco M-075, de coordenada N 
= 9.916.615,67m e E = 195.917,24m; 25,44 m e azimute plano 169°28’03” 
até o marco M-076, de coordenada N = 9.916.590,66m e E = 195.921,89m; 
11,26 m e azimute plano 159°14’51” até o marco M-077, de coordenada N 
= 9.916.580,13m e E = 195.925,88m; 13,26 m e azimute plano 206°42’01” 
até o marco M-078, de coordenada N = 9.916.568,28m e E = 195.919,92m; 
25,63 m e azimute plano 214°39’05” até o marco M-079, de coordenada N 
= 9.916.547,20m e E = 195.905,35m; 9,81 m e azimute plano 227°53’29” 
até o marco M-080, de coordenada N = 9.916.540,62m e E = 195.898,07m; 
23,83 m e azimute plano 135°54’05” até o marco M-081, de coordenada N 
= 9.916.523,51m e E = 195.914,65m; 14,27 m e azimute plano 213°51’26” 
até o marco M-082, de coordenada N = 9.916.511,66m e E = 195.906,70m; 
19,38 m e azimute plano 170°06’18” até o marco M-083, de coordenada N 
= 9.916.492,57m e E = 195.910,03m; 31,71 m e azimute plano 184°45’28” 
até o marco M-084, de coordenada N = 9.916.460,97m e E = 195.907,40m; 
27,93 m e azimute plano 188°09’01” até o marco M-085, de coordenada N 
= 9.916.433,32m e E = 195.903,44m; 9,18 m e azimute plano 201°08’26” 
até o marco M-086, de coordenada N = 9.916.424,76m e E = 195.900,13m; 
10,64 m e azimute plano 158°02’19” até o marco M-087, de coordenada N 
= 9.916.414,89m e E = 195.904,11m; 19,76 m e azimute plano 178°01’41” 
até o marco M-088, de coordenada N = 9.916.395,14m e E = 195.904,79m; 
29,48 m e azimute plano 153°14’37” até o marco M-089, de coordenada N 
= 9.916.368,82m e E = 195.918,06m; 24,24 m e azimute plano 166°48’44” 
até o marco M-090, de coordenada N = 9.916.345,22m e E = 195.923,59m; 
73,85 m e azimute plano 225°56’17” até o marco M-091, de coordenada N 
= 9.916.293,86m e E = 195.870,52m; 0,57 m e azimute plano 226°25’56” 
até o marco M-092, de coordenada N = 9.916.293,47m e E = 195.870,11m; 
7,42 m e azimute plano 225°55’42” até o marco M-093, de coordenada N 
= 9.916.288,31m e E = 195.864,78m; 94,54 m e azimute plano 253°27’46” 
até o marco M-094, de coordenada N = 9.916.261,40m e E = 195.774,15m; 
78,94 m e azimute plano 315°23’06” até o marco M-095, de coordenada N 
= 9.916.317,59m e E = 195.718,71m; 46,82 m e azimute plano 330°15’13” 
até o marco M-096, de coordenada N = 9.916.358,24m e E = 195.695,48m; 
81,17 m e azimute plano 330°15’28” até o marco M-097, de coordenada N 
= 9.916.428,72m e E = 195.655,21m; 50,71 m e azimute plano 272°35’58” 
até o marco M-098, de coordenada N = 9.916.431,02m e E = 195.604,55m; 
0,48 m e azimute plano 272°23’09” até o marco M-099, de coordenada N 
= 9.916.431,04m e E = 195.604,07m; 36,22 m e azimute plano 272°36’40” 
até o marco M-100, de coordenada N = 9.916.432,69m e E = 195.567,89m; 
95,54 m e azimute plano 310°31’33” até o marco M-101, de coordenada N 
= 9.916.494,77m e E = 195.495,27m; 120,01 m e azimute plano 
276°15’44” até o marco M-102, de coordenada N = 9.916.507,86m e E = 
195.375,98m; 158,80 m e azimute plano 176°37’28” até o marco M-103, 
de coordenada N = 9.916.349,34m e E = 195.385,33m; 35,37 m e azimu-
te plano 192°18’27” até o marco M-104, de coordenada N = 9.916.314,78m 
e E = 195.377,79m; 63,62 m e azimute plano 192°17’50” até o marco 
M-105, de coordenada N = 9.916.252,62m e E = 195.364,24m; 0,17 m e 
azimute plano 193°14’26” até o marco M-106, de coordenada N = 
9.916.252,45m e E = 195.364,20m; 216,97 m e azimute plano 192°18’08” 
até o marco M-107, de coordenada N = 9.916.040,46m e E = 195.317,97m; 
261,57 m e azimute plano 206°07’48” até o marco M-108, de coordenada 
N = 9.915.805,62m e E = 195.202,77m; 52,95 m e azimute plano 
222°01’47” até o marco M-109, de coordenada N = 9.915.766,29m e E = 
195.167,32m; 0,73 m e azimute plano 222°13’15” até o marco M-110, de 
coordenada N = 9.915.765,75m e E = 195.166,83m; 95,60 m e azimute 
plano 222°01’25” até o marco M-111, de coordenada N = 9.915.694,73m 
e E = 195.102,83m; 200,62 m e azimute plano 247°50’59” até o marco 
M-112, de coordenada N = 9.915.619,09m e E = 194.917,02m; 252,29 m 
e azimute plano 250°42’40” até o marco M-113, de coordenada N = 
9.915.535,75m e E = 194.678,89m; 148,95 m e azimute plano 316°58’30” 
até o marco M-114, de coordenada N = 9.915.644,64m e E = 194.577,26m; 
0,94 m e azimute plano 317°09’11” até o marco M-115, de coordenada N 
= 9.915.645,33m e E = 194.576,62m; 12,97 m e azimute plano 316°58’07” 
até o marco M-116, de coordenada N = 9.915.654,81m e E = 194.567,77m; 
134,76 m e azimute plano 346°22’23” até o marco M-117, de coordenada 
N = 9.915.785,78m e E = 194.536,02m; 101,18 m e azimute plano 
318°10’37” até o marco M-118, de coordenada N = 9.915.861,18m e E = 
194.468,55m; 171,76 m e azimute plano 229°41’15” até o marco M-119, 
de coordenada N = 9.915.750,06m e E = 194.337,58m; 266,62 m e 
azimute plano 225°36’12” até o marco M-120, de coordenada N = 
9.915.563,53m e E = 194.147,08m; 123,99 m e azimute plano 245°05’33” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.915.511,31m e E = 194.034,62m; 
0,05 m e azimute plano 248°11’55” até o marco M-122, de coordenada N 
= 9.915.511,29m e E = 194.034,57m; 120,99 m e azimute plano 
245°05’44” até o marco M-123, de coordenada N = 9.915.460,34m e E = 
193.924,83m; 179,83 m e azimute plano 337°57’49” até o marco M-124, 
de coordenada N = 9.915.627,03m e E = 193.857,36m; 143,10 m e 
azimute plano 273°10’51” até o marco M-125, de coordenada N = 
9.915.634,97m e E = 193.714,48m; 132,17 m e azimute plano 221°20’48” 
até o marco M-126, de coordenada N = 9.915.535,75m e E = 193.627,17m; 

168,62 m e azimute plano 206°33’54” até o marco M-127, de coordenada 
N = 9.915.384,93m e E = 193.551,76m; 127,25 m e azimute plano 
273°34’39” até o marco M-128, de coordenada N = 9.915.392,87m e E = 
193.424,76m; 88,74 m e azimute plano 206°33’44” até o marco M-129, de 
coordenada N = 9.915.313,50m e E = 193.385,08m; 105,02 m e azimute 
plano 118°08’47” até o marco M-130, de coordenada N = 9.915.263,96m 
e E = 193.477,68m; 0,81 m e azimute plano 117°49’27” até o marco 
M-131, de coordenada N = 9.915.263,58m e E = 193.478,40m; 87,70 m 
e azimute plano 118°08’45” até o marco M-132, de coordenada N = 
9.915.222,21m e E = 193.555,73m; 195,47 m e azimute plano 174°10’18” 
até o marco M-133, de coordenada N = 9.915.027,75m e E = 193.575,58m; 
258,19 m e azimute plano 225°00’00” até o marco M-134, de coordenada 
N = 9.914.845,18m e E = 193.393,01m; 107,04 m e azimute plano 
247°45’01” até o marco M-135, de coordenada N = 9.914.804,65m e E = 
193.293,94m; 1,09 m e azimute plano 247°54’21” até o marco M-136, de 
coordenada N = 9.914.804,24m e E = 193.292,93m; 80,53 m e azimute 
plano 247°45’12” até o marco M-137, de coordenada N = 9.914.773,75m 
e E = 193.218,39m; 163,03 m e azimute plano 183°31’38” até o marco 
M-138, de coordenada N = 9.914.611,03m e E = 193.208,36m; 148,72 m 
e azimute plano 270°00’00” até o marco M-139, de coordenada N = 
9.914.611,03m e E = 193.059,64m; 156,06 m e azimute plano 187°18’14” 
até o marco M-140, de coordenada N = 9.914.456,24m e E = 193.039,80m; 
114,59 m e azimute plano 179°11’42” até o marco M-141, de coordenada 
N = 9.914.341,66m e E = 193.041,41m; 1,17 m e azimute plano 
179°01’14” até o marco M-142, de coordenada N = 9.914.340,49m e E = 
193.041,43m; 166,05 m e azimute plano 179°11’46” até o marco M-143, 
de coordenada N = 9.914.174,46m e E = 193.043,76m; 242,13 m e 
azimute plano 89°03’38” até o marco M-144, de coordenada N = 
9.914.178,43m e E = 193.285,86m; 117,99 m e azimute plano 91°35’35” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.914.175,15m e E = 193.403,80m; 
101,41 m e azimute plano 31°19’06” até o marco M-146, de coordenada N 
= 9.914.261,78m e E = 193.456,51m; 80,99 m e azimute plano 68°46’59” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.914.291,09m e E = 193.532,01m; 
122,45 m e azimute plano 15°29’37” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.914.409,09m e E = 193.564,72m; 0,24 m e azimute plano 16°55’39” 
até o marco M-149, de coordenada N = 9.914.409,32m e E = 193.564,79m; 
97,04 m e azimute plano 15°29’34” até o marco M-150, de coordenada N 
= 9.914.502,83m e E = 193.590,71m; 115,38 m e azimute plano 91°55’38” 
até o marco M-151, de coordenada N = 9.914.498,95m e E = 193.706,02m; 
130,12 m e azimute plano 182°12’56” até o marco M-152, de coordenada 
N = 9.914.368,93m e E = 193.700,99m; 116,73 m e azimute plano 
72°10’53” até o marco M-153, de coordenada N = 9.914.404,65m e E = 
193.812,12m; 210,04 m e azimute plano 67°47’40” até o marco M-154, de 
coordenada N = 9.914.484,03m e E = 194.006,58m; 182,57 m e azimute 
plano 90°00’00” até o marco M-155, de coordenada N = 9.914.484,03m e 
E = 194.189,15m; 131,45 m e azimute plano 118°53’15” até o marco 
M-156, de coordenada N = 9.914.420,53m e E = 194.304,24m; 97,40 m 
e azimute plano 137°54’47” até o marco M-157, de coordenada N = 
9.914.348,25m e E = 194.369,52m; 0,11 m e azimute plano 135°00’00” 
até o marco M-158, de coordenada N = 9.914.348,17m e E = 194.369,60m; 
68,29 m e azimute plano 137°54’51” até o marco M-159, de coordenada N 
= 9.914.297,49m e E = 194.415,37m; 155,59 m e azimute plano 
127°44’50” até o marco M-160, de coordenada N = 9.914.202,24m e E = 
194.538,40m; 89,54 m e azimute plano 192°48’31” até o marco M-161, de 
coordenada N = 9.914.114,93m e E = 194.518,55m; 93,94 m e azimute 
plano 120°27’38” até o marco M-162, de coordenada N = 9.914.067,31m 
e E = 194.599,52m; 241,34 m e azimute plano 135°00’06” até o marco 
M-163, de coordenada N = 9.913.896,65m e E = 194.770,17m; 203,19 m 
e azimute plano 102°24’30” até o marco M-164, de coordenada N = 
9.913.852,99m e E = 194.968,61m; 115,71 m e azimute plano 30°57’46” 
até o marco M-165, de coordenada N = 9.913.952,21m e E = 195.028,14m; 
206,99 m e azimute plano 327°31’51” até o marco M-166, de coordenada 
N = 9.914.126,84m e E = 194.917,02m; 232,94 m e azimute plano 
346°12’04” até o marco M-167, de coordenada N = 9.914.353,06m e E = 
194.861,46m; 67,09 m e azimute plano 14°02’03” até o marco M-168, de 
coordenada N = 9.914.418,15m e E = 194.877,73m; 0,20 m e azimute 
plano 14°44’37” até o marco M-169, de coordenada N = 9.914.418,34m e 
E = 194.877,78m; 145,43 m e azimute plano 14°02’07” até o marco 
M-170, de coordenada N = 9.914.559,43m e E = 194.913,05m; 255,52 m 
e azimute plano 46°53’14” até o marco M-171, de coordenada N = 
9.914.734,06m e E = 195.099,58m; 233,65 m e azimute plano 69°06’11” 
até o marco M-172, de coordenada N = 9.914.817,40m e E = 195.317,86m; 
236,17 m e azimute plano 65°09’29” até o marco M-173, de coordenada N 
= 9.914.916,62m e E = 195.532,18m; 162,13 m e azimute plano 68°27’33” 
até o marco M-174, de coordenada N = 9.914.976,15m e E = 195.682,99m; 
26,13 m e azimute plano 110°32’36” até o marco M-175, de coordenada N 
= 9.914.966,98m e E = 195.707,46m; 0,84 m e azimute plano 111°02’15” 
até o marco M-176, de coordenada N = 9.914.966,68m e E = 195.708,24m; 
108,67 m e azimute plano 110°33’11” até o marco M-177, de coordenada 
N = 9.914.928,53m e E = 195.809,99m; 119,13 m e azimute plano 
88°05’25” até o marco M-178, de coordenada N = 9.914.932,50m e E = 
195.929,05m; 119,14 m e azimute plano 119°59’05” até o marco M-179, 
de coordenada N = 9.914.872,96m e E = 196.032,24m; 159,98 m e 
azimute plano 172°52’35” até o marco M-180, de coordenada N = 
9.914.714,21m e E = 196.052,08m; 116,93 m e azimute plano 203°18’56” 
até o marco M-181, de coordenada N = 9.914.606,83m e E = 196.005,80m; 
0,71 m e azimute plano 203°18’18” até o marco M-182, de coordenada N 
= 9.914.606,18m e E = 196.005,52m; 133,02 m e azimute plano 
203°19’17” até o marco M-183, de coordenada N = 9.914.484,03m e E = 
195.952,86m; 225,10 m e azimute plano 189°07’50” até o marco M-184, 
de coordenada N = 9.914.261,78m e E = 195.917,14m; 173,95 m e 
azimute plano 193°17’50” até o marco M-185, de coordenada N = 
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9.914.092,49m e E = 195.877,13m; 0,61 m e azimute plano 193°20’55” 
até o marco M-186, de coordenada N = 9.914.091,90m e E = 195.876,99m; 
49,74 m e azimute plano 193°17’45” até o marco M-187, de coordenada N 
= 9.914.043,49m e E = 195.865,55m; 149,13 m e azimute plano 
244°47’57” até o marco M-188, de coordenada N = 9.913.979,99m e E = 
195.730,61m; 215,92 m e azimute plano 233°58’19” até o marco M-189, 
de coordenada N = 9.913.852,99m e E = 195.555,99m; 220,43 m e 
azimute plano 193°32’15” até o marco M-190, de coordenada N = 
9.913.638,68m e E = 195.504,39m; 7,45 m e azimute plano 178°23’07” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.913.631,23m e E = 195.504,60m; 
1,67 m e azimute plano 178°17’06” até o marco M-192, de coordenada N 
= 9.913.629,56m e E = 195.504,65m; 133,80 m e azimute plano 
178°24’40” até o marco M-193, de coordenada N = 9.913.495,81m e E = 
195.508,36m; 181,05 m e azimute plano 116°00’17” até o marco M-194, 
de coordenada N = 9.913.416,43m e E = 195.671,08m; 175,75 m e 
azimute plano 154°35’28” até o marco M-195, de coordenada N = 
9.913.257,68m e E = 195.746,49m; 68,08 m e azimute plano 139°30’56” 
até o marco M-196, de coordenada N = 9.913.205,90m e E = 195.790,69m; 
0,79 m e azimute plano 139°05’08” até o marco M-197, de coordenada N 
= 9.913.205,30m e E = 195.791,21m; 145,07 m e azimute plano 
139°31’04” até o marco M-198, de coordenada N = 9.913.094,96m e E = 
195.885,39m; 310,60 m e azimute plano 259°41’44” até o marco M-199, 
de coordenada N = 9.913.039,40m e E = 195.579,80m; 130,91 m e 
azimute plano 194°02’10” até o marco M-200, de coordenada N = 
9.912.912,40m e E = 195.548,05m; 223,41 m e azimute plano 192°18’25” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.912.694,12m e E = 195.500,43m; 
177,00 m e azimute plano 109°39’26” até o marco M-202, de coordenada 
N = 9.912.634,58m e E = 195.667,11m; 187,06 m e azimute plano 
69°40’33” até o marco M-203, de coordenada N = 9.912.699,55m e E = 
195.842,52m; 41,49 m e azimute plano 69°40’42” até o marco M-204, de 
coordenada N = 9.912.713,96m e E = 195.881,43m; 144,85 m e azimute 
plano 170°32’20” até o marco M-205, de coordenada N = 9.912.571,08m 
e E = 195.905,24m; 151,64 m e azimute plano 227°07’28” até o marco 
M-206, de coordenada N = 9.912.467,90m e E = 195.794,11m; 149,13 m 
e azimute plano 205°12’03” até o marco M-207, de coordenada N = 
9.912.332,96m e E = 195.730,61m; 235,80 m e azimute plano 173°14’03” 
até o marco M-208, de coordenada N = 9.912.098,80m e E = 195.758,39m; 
115,09 m e azimute plano 133°35’56” até o marco M-209, de coordenada 
N = 9.912.019,43m e E = 195.841,74m; 182,74 m e azimute plano 
145°37’13” até o marco M-210, de coordenada N = 9.911.868,61m e E = 
195.944,93m; 28,08 m e azimute plano 177°06’03” até o marco M-211, de 
coordenada N = 9.911.840,57m e E = 195.946,35m; 0,66 m e azimute 
plano 176°31’54” até o marco M-212, de coordenada N = 9.911.839,91m 
e E = 195.946,39m; 205,72 m e azimute plano 177°05’28” até o marco 
M-213, de coordenada N = 9.911.634,46m e E = 195.956,83m; 188,25 m 
e azimute plano 214°41’38” até o marco M-214, de coordenada N = 
9.911.479,68m e E = 195.849,68m; 139,42 m e azimute plano 265°05’58” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.911.467,77m e E = 195.710,77m; 
44,63 m e azimute plano 175°45’35” até o marco M-216, de coordenada N 
= 9.911.423,26m e E = 195.714,07m; 62,82 m e azimute plano 175°45’51” 
até o marco M-217, de coordenada N = 9.911.360,61m e E = 195.718,71m; 
234,38 m e azimute plano 151°41’59” até o marco M-218, de coordenada 
N = 9.911.154,24m e E = 195.829,83m; 210,39 m e azimute plano 
181°04’52” até o marco M-219, de coordenada N = 9.910.943,89m e E = 
195.825,86m; 163,52 m e azimute plano 169°47’42” até o marco M-220, 
de coordenada N = 9.910.782,96m e E = 195.854,83m; 38,10 m e azimu-
te plano 169°47’46” até o marco M-221, de coordenada N = 9.910.745,46m 
e E = 195.861,58m; 130,76 m e azimute plano 154°12’39” até o marco 
M-222, de coordenada N = 9.910.627,72m e E = 195.918,47m; 282,70 m 
e azimute plano 150°21’58” até o marco M-223, de coordenada N = 
9.910.382,00m e E = 196.058,25m; 143,10 m e azimute plano 160°33’30” 
até o marco M-224, de coordenada N = 9.910.247,06m e E = 196.105,88m; 
42,54 m e azimute plano 214°30’16” até o marco M-225, de coordenada N 
= 9.910.212,00m e E = 196.081,78m; 111,58 m e azimute plano 
214°30’48” até o marco M-226, de coordenada N = 9.910.120,06m e E = 
196.018,56m; 121,42 m e azimute plano 191°18’32” até o marco M-227, 
de coordenada N = 9.910.001,00m e E = 195.994,75m; 119,06 m e 
azimute plano 143°07’45” até o marco M-228, de coordenada N = 
9.909.905,75m e E = 196.066,19m; 181,18 m e azimute plano 208°48’36” 
até o marco M-229, de coordenada N = 9.909.747,00m e E = 195.978,88m; 
274,05 m e azimute plano 190°00’32” até o marco M-230, de coordenada 
N = 9.909.477,12m e E = 195.931,25m; 293,80 m e azimute plano 
178°27’05” até o marco M-231, de coordenada N = 9.909.183,43m e E = 
195.939,19m; 263,86 m e azimute plano 164°17’27” até o marco M-232, 
de coordenada N = 9.908.929,43m e E = 196.010,63m; 263,85 m e 
azimute plano 158°50’19” até o marco M-233, de coordenada N = 
9.908.683,37m e E = 196.105,88m; 253,25 m e azimute plano 147°48’19” 
até o marco M-234, de coordenada N = 9.908.469,06m e E = 196.240,81m; 
209,56 m e azimute plano 127°18’13” até o marco M-235, de coordenada 
N = 9.908.342,06m e E = 196.407,50m; 177,49 m e azimute plano 
153°26’01” até o marco M-236, de coordenada N = 9.908.183,31m e E = 
196.486,88m; 190,96 m e azimute plano 233°00’43” até o marco M-237, 
de coordenada N = 9.908.068,42m e E = 196.334,35m; 178,45 m e 
azimute plano 162°19’54” até o marco M-238, de coordenada N = 
9.907.898,39m e E = 196.388,51m; 118,91 m e azimute plano 224°14’25” 
até o marco M-239, de coordenada N = 9.907.813,20m e E = 196.305,55m; 
92,78 m e azimute plano 224°14’56” até o marco M-240, de coordenada N 
= 9.907.746,74m e E = 196.240,81m; 233,21 m e azimute plano 
229°10’42” até o marco M-241, de coordenada N = 9.907.594,29m e E = 
196.064,33m; 218,97 m e azimute plano 228°49’45” até o marco M-242, 
de coordenada N = 9.907.450,14m e E = 195.899,50m; 383,02 m e 
azimute plano 181°25’54” até o marco M-243, de coordenada N = 

9.907.067,24m e E = 195.889,93m; 40,44 m e azimute plano 181°25’52” 
até o marco M-244, de coordenada N = 9.907.026,81m e E = 195.888,92m; 
369,66 m e azimute plano 193°14’28” até o marco M-245, de coordenada 
N = 9.906.666,98m e E = 195.804,25m; 213,61 m e azimute plano 
227°03’23” até o marco M-246, de coordenada N = 9.906.521,45m e E = 
195.647,88m; 209,88 m e azimute plano 262°28’35” até o marco M-247, 
de coordenada N = 9.906.493,97m e E = 195.439,81m; 2,29 m e azimute 
plano 262°28’17” até o marco M-248, de coordenada N = 9.906.493,67m 
e E = 195.437,54m; 161,99 m e azimute plano 239°02’17” até o marco 
M-249, de coordenada N = 9.906.410,33m e E = 195.298,63m; 112,25 m 
e azimute plano 224°59’47” até o marco M-250, de coordenada N = 
9.906.330,95m e E = 195.219,26m; 127,25 m e azimute plano 266°25’37” 
até o marco M-251, de coordenada N = 9.906.323,02m e E = 195.092,26m; 
190,84 m e azimute plano 253°04’16” até o marco M-252, de coordenada 
N = 9.906.267,45m e E = 194.909,69m; 153,19 m e azimute plano 
253°26’41” até o marco M-253, de coordenada N = 9.906.223,80m e E = 
194.762,85m; 115,71 m e azimute plano 247°49’57” até o marco M-254, 
de coordenada N = 9.906.180,14m e E = 194.655,69m; 120,70 m e 
azimute plano 279°27’39” até o marco M-255, de coordenada N = 
9.906.199,98m e E = 194.536,63m; 143,76 m e azimute plano 276°20’31” 
até o marco M-256, de coordenada N = 9.906.215,86m e E = 194.393,75m; 
92,98 m e azimute plano 309°48’29” até o marco M-257, de coordenada N 
= 9.906.275,39m e E = 194.322,32m; 103,88 m e azimute plano 
276°35’02” até o marco M-258, de coordenada N = 9.906.287,30m e E = 
194.219,13m; 107,45 m e azimute plano 274°14’15” até o marco M-259, 
de coordenada N = 9.906.295,24m e E = 194.111,97m; 111,76 m e 
azimute plano 263°52’56” até o marco M-260, de coordenada N = 
9.906.283,33m e E = 194.000,85m; 110,06 m e azimute plano 244°21’25” 
até o marco M-261, de coordenada N = 9.906.235,70m e E = 193.901,63m; 
107,44 m e azimute plano 175°45’43” até o marco M-262, de coordenada 
N = 9.906.128,55m e E = 193.909,57m; 102,42 m e azimute plano 
125°32’18” até o marco M-263, de coordenada N = 9.906.069,02m e E = 
193.992,91m; 104,40 m e azimute plano 188°44’55” até o marco M-264, 
de coordenada N = 9.905.965,83m e E = 193.977,03m; 103,87 m e 
azimute plano 223°26’51” até o marco M-265, de coordenada N = 
9.905.890,42m e E = 193.905,60m; 77,05 m e azimute plano 191°53’36” 
até o marco M-266, de coordenada N = 9.905.815,02m e E = 193.889,72m; 
107,23 m e azimute plano 231°00’26” até o marco M-267, de coordenada 
N = 9.905.747,55m e E = 193.806,38m; 96,90 m e azimute plano 
235°00’22” até o marco M-268, de coordenada N = 9.905.691,98m e E = 
193.727,00m; 101,18 m e azimute plano 244°26’35” até o marco M-269, 
de coordenada N = 9.905.648,33m e E = 193.635,72m; 117,99 m e 
azimute plano 222°16’22” até o marco M-270, de coordenada N = 
9.905.561,02m e E = 193.556,35m; 108,34 m e azimute plano 208°26’36” 
até o marco M-271, de coordenada N = 9.905.465,76m e E = 193.504,75m; 
115,91 m e azimute plano 231°57’20” até o marco M-272, de coordenada 
N = 9.905.394,33m e E = 193.413,47m; 270,35 m e azimute plano 
264°26’19” até o marco M-273, de coordenada N = 9.905.368,13m e E = 
193.144,39m; 182,25 m e azimute plano 255°19’29” até o marco M-274, 
de coordenada N = 9.905.321,96m e E = 192.968,09m; 93,45 m e azimu-
te plano 255°19’17” até o marco M-275, de coordenada N = 9.905.298,28m 
e E = 192.877,69m; 243,05 m e azimute plano 250°08’41” até o marco 
M-276, de coordenada N = 9.905.215,73m e E = 192.649,09m; 215,62 m 
e azimute plano 256°22’23” até o marco M-277, de coordenada N = 
9.905.164,93m e E = 192.439,54m; 196,95 m e azimute plano 271°50’51” 
até o marco M-278, de coordenada N = 9.905.171,28m e E = 192.242,69m; 
121,98 m e azimute plano 218°39’35” até o marco M-279, de coordenada 
N = 9.905.076,03m e E = 192.166,49m; 103,37 m e azimute plano 
169°22’49” até o marco M-280, de coordenada N = 9.904.974,43m e E = 
192.185,54m; 303,54 m e azimute plano 254°13’09” até o marco M-281, 
de coordenada N = 9.904.891,88m e E = 191.893,44m; 166,20 m e 
azimute plano 263°25’05” até o marco M-282, de coordenada N = 
9.904.872,83m e E = 191.728,34m; 264,12 m e azimute plano 260°18’40” 
até o marco M-283, de coordenada N = 9.904.828,38m e E = 191.467,99m; 
182,83 m e azimute plano 249°40’37” até o marco M-284, de coordenada 
N = 9.904.764,88m e E = 191.296,54m; 170,98 m e azimute plano 
248°11’55” até o marco M-285, de coordenada N = 9.904.701,38m e E = 
191.137,79m; 96,93 m e azimute plano 301°36’27” até o marco M-286, de 
coordenada N = 9.904.752,18m e E = 191.055,24m; 82,55 m e azimute 
plano 247°22’48” até o marco M-287, de coordenada N = 9.904.720,43m 
e E = 190.979,04m; 121,32 m e azimute plano 186°00’32” até o marco 
M-288, de coordenada N = 9.904.599,78m e E = 190.966,34m; 105,12 m 
e azimute plano 205°01’19” até o marco M-289, de coordenada N = 
9.904.504,53m e E = 190.921,88m; 216,27 m e azimute plano 229°45’49” 
até o marco M-290, de coordenada N = 9.904.364,83m e E = 190.756,78m; 
160,64 m e azimute plano 198°26’06” até o marco M-291, de coordenada 
N = 9.904.212,43m e E = 190.705,98m; 97,14 m e azimute plano 
101°18’36” até o marco M-292, de coordenada N = 9.904.193,38m e E = 
190.801,23m; 222,98 m e azimute plano 70°01’04” até o marco M-293, de 
coordenada N = 9.904.269,58m e E = 191.010,79m; 163,26 m e azimute 
plano 103°29’45” até o marco M-294, de coordenada N = 9.904.231,48m 
e E = 191.169,54m; 221,80 m e azimute plano 113°37’46” até o marco 
M-295, de coordenada N = 9.904.142,58m e E = 191.372,74m; 201,81 m 
e azimute plano 77°16’32” até o marco M-296, de coordenada N = 
9.904.187,03m e E = 191.569,59m; 161,89 m e azimute plano 48°10’47” 
até o marco M-297, de coordenada N = 9.904.294,98m e E = 191.690,24m; 
130,91 m e azimute plano 129°05’38” até o marco M-298, de coordenada 
N = 9.904.212,43m e E = 191.791,84m; 98,58 m e azimute plano 
75°04’07” até o marco M-299, de coordenada N = 9.904.237,83m e E = 
191.887,09m; 247,65 m e azimute plano 67°22’48” até o marco M-300, de 
coordenada N = 9.904.333,08m e E = 192.115,69m; 298,52 m e azimute 
plano 88°46’52” até o marco M-301, de coordenada N = 9.904.339,43m e 
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E = 192.414,14m; 156,60 m e azimute plano 107°14’23” até o marco 
M-302, de coordenada N = 9.904.293,02m e E = 192.563,70m; 36,22 m 
e azimute plano 107°14’57” até o marco M-303, de coordenada N = 
9.904.282,28m e E = 192.598,29m; 181,84 m e azimute plano 114°46’31” 
até o marco M-304, de coordenada N = 9.904.206,08m e E = 192.763,39m; 
88,90 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-305, de coordenada N 
= 9.904.206,08m e E = 192.852,29m; 148,24 m e azimute plano 43°15’51” 
até o marco M-306, de coordenada N = 9.904.314,03m e E = 192.953,89m; 
90,92 m e azimute plano 24°46’31” até o marco M-307, de coordenada N 
= 9.904.396,58m e E = 192.991,99m; 191,03 m e azimute plano 68°33’08” 
até o marco M-308, de coordenada N = 9.904.466,43m e E = 193.169,79m; 
132,13 m e azimute plano 54°46’57” até o marco M-309, de coordenada N 
= 9.904.542,63m e E = 193.277,74m; 100,40 m e azimute plano 71°33’54” 
até o marco M-310, de coordenada N = 9.904.574,38m e E = 193.372,99m; 
177,12 m e azimute plano 75°27’56” até o marco M-311, de coordenada N 
= 9.904.618,83m e E = 193.544,44m; 234,26 m e azimute plano 57°10’17” 
até o marco M-312, de coordenada N = 9.904.745,83m e E = 193.741,29m; 
241,38 m e azimute plano 88°29’33” até o marco M-313, de coordenada N 
= 9.904.752,18m e E = 193.982,59m; 175,63 m e azimute plano 49°23’55” 
até o marco M-314, de coordenada N = 9.904.866,48m e E = 194.115,94m; 
85,19 m e azimute plano 116°33’54” até o marco M-315, de coordenada N 
= 9.904.828,38m e E = 194.192,14m; 130,91 m e azimute plano 
157°09’59” até o marco M-316, de coordenada N = 9.904.707,73m e E = 
194.242,94m; 235,72 m e azimute plano 175°21’52” até o marco M-317, 
de coordenada N = 9.904.472,78m e E = 194.261,99m; 217,39 m e 
azimute plano 186°42’35” até o marco M-318, de coordenada N = 
9.904.256,88m e E = 194.236,59m; 261,28 m e azimute plano 115°56’32” 
até o marco M-319, de coordenada N = 9.904.142,58m e E = 194.471,54m; 
299,06 m e azimute plano 356°20’52” até o marco M-320, de coordenada 
N = 9.904.441,03m e E = 194.452,49m; 279,69 m e azimute plano 
2°36’09” até o marco M-321, de coordenada N = 9.904.720,43m e E = 
194.465,19m; 210,41 m e azimute plano 5°11’40” até o marco M-322, de 
coordenada N = 9.904.929,98m e E = 194.484,24m; 105,69 m e azimute 
plano 32°44’07” até o marco M-323, de coordenada N = 9.905.018,88m e 
E = 194.541,39m; 109,70 m e azimute plano 69°40’37” até o marco 
M-324, de coordenada N = 9.905.056,98m e E = 194.644,26m; 198,48 m 
e azimute plano 82°38’51” até o marco M-325, de coordenada N = 
9.905.082,38m e E = 194.841,11m; 133,50 m e azimute plano 64°39’14” 
até o marco M-326, de coordenada N = 9.905.139,53m e E = 194.961,76m; 
142,70 m e azimute plano 20°51’16” até o marco M-327, de coordenada N 
= 9.905.272,88m e E = 195.012,56m; 153,59 m e azimute plano 60°15’18” 
até o marco M-328, de coordenada N = 9.905.349,08m e E = 195.145,91m; 
196,03 m e azimute plano 65°05’43” até o marco M-329, de coordenada N 
= 9.905.431,63m e E = 195.323,71m; 158,75 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-330, de coordenada N = 9.905.431,63m e E = 195.482,46m; 
157,73 m e azimute plano 139°53’57” até o marco M-331, de coordenada 
N = 9.905.310,98m e E = 195.584,06m; 160,77 m e azimute plano 
189°05’25” até o marco M-332, de coordenada N = 9.905.152,23m e E = 
195.558,66m; 152,66 m e azimute plano 225°00’00” até o marco M-333, 
de coordenada N = 9.905.044,28m e E = 195.450,71m; 189,44 m e 
azimute plano 219°33’35” até o marco M-334, de coordenada N = 
9.904.898,23m e E = 195.330,06m; 159,13 m e azimute plano 208°36’38” 
até o marco M-335, de coordenada N = 9.904.758,53m e E = 195.253,86m; 
94,40 m e azimute plano 160°20’46” até o marco M-336, de coordenada N 
= 9.904.669,63m e E = 195.285,61m; 139,41 m e azimute plano 59°55’53” 
até o marco M-337, de coordenada N = 9.904.739,48m e E = 195.406,26m; 
166,68 m e azimute plano 49°38’08” até o marco M-338, de coordenada N 
= 9.904.847,43m e E = 195.533,26m; 132,59 m e azimute plano 73°18’03” 
até o marco M-339, de coordenada N = 9.904.885,53m e E = 195.660,26m; 
137,37 m e azimute plano 123°41’24” até o marco M-340, de coordenada 
N = 9.904.809,33m e E = 195.774,56m; 170,62 m e azimute plano 
135°00’00” até o marco M-341, de coordenada N = 9.904.688,68m e E = 
195.895,21m; 80,33 m e azimute plano 108°25’58” até o marco M-342, de 
coordenada N = 9.904.663,28m e E = 195.971,42m; 71,00 m e azimute 
plano 349°41’43” até o marco M-343, de coordenada N = 9.904.733,13m 
e E = 195.958,72m; 160,27 m e azimute plano 326°18’25” até o marco 
M-344, de coordenada N = 9.904.866,48m e E = 195.869,81m; 245,36 m 
e azimute plano 10°26’15” até o marco M-345, de coordenada N = 
9.905.107,78m e E = 195.914,26m; 151,48 m e azimute plano 33°01’37” 
até o marco M-346, de coordenada N = 9.905.234,78m e E = 195.996,82m; 
268,23 m e azimute plano 53°11’36” até o marco M-347, de coordenada N 
= 9.905.395,48m e E = 196.211,58m; 188,78 m e azimute plano 78°57’37” 
até o marco M-348, de coordenada N = 9.905.431,63m e E = 196.396,87m; 
297,64 m e azimute plano 101°04’13” até o marco M-349, de coordenada 
N = 9.905.374,48m e E = 196.688,97m; 197,77 m e azimute plano 
95°31’39” até o marco M-350, de coordenada N = 9.905.355,43m e E = 
196.885,82m; 105,69 m e azimute plano 57°15’53” até o marco M-351, de 
coordenada N = 9.905.412,58m e E = 196.974,72m; 196,85 m e azimute 
plano 90°00’00” até o marco M-352, de coordenada N = 9.905.412,58m e 
E = 197.171,57m; 105,11 m e azimute plano 115°01’01” até o marco 
M-353, de coordenada N = 9.905.368,13m e E = 197.266,82m; 102,39 m 
e azimute plano 60°15’18” até o marco M-354, de coordenada N = 
9.905.418,93m e E = 197.355,72m; 779,14 m e azimute plano 132°19’50” 
até o marco M-355, de coordenada N = 9.904.894,25m e E = 197.931,72m; 
157,53 m e azimute plano 186°47’31” até o marco M-356, de coordenada 
N = 9.904.737,83m e E = 197.913,09m; 177,34 m e azimute plano 
173°22’06” até o marco M-357, de coordenada N = 9.904.561,68m e E = 
197.933,57m; 223,63 m e azimute plano 217°40’11” até o marco M-358, 
de coordenada N = 9.904.384,67m e E = 197.796,91m; 237,16 m e 
azimute plano 194°42’09” até o marco M-359, de coordenada N = 
9.904.155,28m e E = 197.736,72m; 122,14 m e azimute plano 207°53’50” 
até o marco M-360, de coordenada N = 9.904.047,33m e E = 197.679,57m; 

158,88 m e azimute plano 177°42’34” até o marco M-361, de coordenada 
N = 9.903.888,58m e E = 197.685,92m; 77,51 m e azimute plano 
214°59’31” até o marco M-362, de coordenada N = 9.903.825,08m e E = 
197.641,47m; 117,09 m e azimute plano 257°28’16” até o marco M-363, 
de coordenada N = 9.903.799,68m e E = 197.527,17m; 271,79 m e 
azimute plano 232°35’41” até o marco M-364, de coordenada N = 
9.903.634,58m e E = 197.311,27m; 267,08 m e azimute plano 241°36’25” 
até o marco M-365, de coordenada N = 9.903.507,58m e E = 197.076,32m; 
261,82 m e azimute plano 230°54’22” até o marco M-366, de coordenada 
N = 9.903.342,48m e E = 196.873,12m; 217,34 m e azimute plano 
210°42’33” até o marco M-367, de coordenada N = 9.903.155,62m e E = 
196.762,13m; 174,88 m e azimute plano 218°09’06” até o marco M-368, 
de coordenada N = 9.903.018,10m e E = 196.654,10m; 122,62 m e 
azimute plano 219°25’26” até o marco M-369, de coordenada N = 
9.902.923,38m e E = 196.576,23m; 109,51 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-370, de coordenada N = 9.902.923,38m e E = 196.466,72m; 
167,04 m e azimute plano 278°44’46” até o marco M-371, de coordenada 
N = 9.902.948,78m e E = 196.301,62m; 178,93 m e azimute plano 
297°28’28” até o marco M-372, de coordenada N = 9.903.031,33m e E = 
196.142,87m; 225,22 m e azimute plano 310°25’34” até o marco M-373, 
de coordenada N = 9.903.177,38m e E = 195.971,42m; 65,39 m e azimu-
te plano 299°03’01” até o marco M-374, de coordenada N = 9.903.209,13m 
e E = 195.914,26m; 35,92 m e azimute plano 225°00’00” até o marco 
M-375, de coordenada N = 9.903.183,73m e E = 195.888,86m; 117,09 m 
e azimute plano 167°28’16” até o marco M-376, de coordenada N = 
9.903.069,43m e E = 195.914,26m; 82,79 m e azimute plano 175°36’05” 
até o marco M-377, de coordenada N = 9.902.986,88m e E = 195.920,61m; 
256,93 m e azimute plano 129°59’08” até o marco M-378, de coordenada 
N = 9.902.821,78m e E = 196.117,47m; 262,89 m e azimute plano 
142°51’12” até o marco M-379, de coordenada N = 9.902.612,23m e E = 
196.276,22m; 211,94 m e azimute plano 188°36’56” até o marco M-380, 
de coordenada N = 9.902.402,68m e E = 196.244,47m; 156,83 m e 
azimute plano 201°22’14” até o marco M-381, de coordenada N = 
9.902.256,63m e E = 196.187,32m; 116,57 m e azimute plano 240°38’32” 
até o marco M-382, de coordenada N = 9.902.199,48m e E = 196.085,72m; 
776,91 m e azimute plano 135°59’36” até o marco M-383, de coordenada 
N = 9.901.640,68m e E = 196.625,47m; 213,46 m e azimute plano 
22°45’04” até o marco M-384, de coordenada N = 9.901.837,53m e E = 
196.708,02m; 235,64 m e azimute plano 14°02’10” até o marco M-385, de 
coordenada N = 9.902.066,13m e E = 196.765,17m; 167,64 m e azimute 
plano 65°22’35” até o marco M-386, de coordenada N = 9.902.135,98m e 
E = 196.917,57m; 184,15 m e azimute plano 90°00’00” até o marco 
M-387, de coordenada N = 9.902.135,98m e E = 197.101,72m; 323,85 m 
e azimute plano 118°04’21” até o marco M-388, de coordenada N = 
9.901.983,58m e E = 197.387,47m; 156,83 m e azimute plano 121°45’34” 
até o marco M-389, de coordenada N = 9.901.901,03m e E = 197.520,82m; 
114,48 m e azimute plano 86°49’13” até o marco M-390, de coordenada N 
= 9.901.907,38m e E = 197.635,12m; 220,15 m e azimute plano 
326°46’06” até o marco M-391, de coordenada N = 9.902.091,53m e E = 
197.514,47m; 273,93 m e azimute plano 314°03’39” até o marco M-392, 
de coordenada N = 9.902.282,03m e E = 197.317,62m; 256,73 m e 
azimute plano 332°55’41” até o marco M-393, de coordenada N = 
9.902.510,63m e E = 197.200,78m; 237,09 m e azimute plano 7°41’46” 
até o marco M-394, de coordenada N = 9.902.745,58m e E = 197.232,53m; 
155,67 m e azimute plano 78°13’54” até o marco M-395, de coordenada N 
= 9.902.777,33m e E = 197.384,93m; 376,58 m e azimute plano 95°48’24” 
até o marco M-396, de coordenada N = 9.902.739,23m e E = 197.759,58m; 
198,38 m e azimute plano 129°48’20” até o marco M-397, de coordenada 
N = 9.902.612,23m e E = 197.911,98m; 166,68 m e azimute plano 
49°38’08” até o marco M-398, de coordenada N = 9.902.720,18m e E = 
198.038,98m; 108,51 m e azimute plano 339°26’38” até o marco M-399, 
de coordenada N = 9.902.821,78m e E = 198.000,88m; 267,91 m e 
azimute plano 301°25’46” até o marco M-400, de coordenada N = 
9.902.961,48m e E = 197.772,28m; 285,41 m e azimute plano 13°12’27” 
até o marco M-401, de coordenada N = 9.903.239,34m e E = 197.837,49m; 
272,17 m e azimute plano 69°24’01” até o marco M-402, de coordenada N 
= 9.903.335,10m e E = 198.092,26m; 247,38 m e azimute plano 74°52’46” 
até o marco M-403, de coordenada N = 9.903.399,63m e E = 198.331,08m; 
192,81 m e azimute plano 107°14’29” até o marco M-404, de coordenada 
N = 9.903.342,48m e E = 198.515,23m; 174,52 m e azimute plano 
121°00’24” até o marco M-405, de coordenada N = 9.903.252,58m e E = 
198.664,81m; 280,45 m e azimute plano 180°46’13” até o marco M-406, 
de coordenada N = 9.902.972,16m e E = 198.661,04m; 170,15 m e 
azimute plano 140°31’06” até o marco M-407, de coordenada N = 
9.902.840,83m e E = 198.769,23m; 89,80 m e azimute plano 135°00’00” 
até o marco M-408, de coordenada N = 9.902.777,33m e E = 198.832,73m; 
170,44 m e azimute plano 88°08’51” até o marco M-409, de coordenada N 
= 9.902.782,84m e E = 199.003,08m; 0,01 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-410, de coordenada N = 9.902.782,83m e E = 199.003,08m; 
0,48 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-411, de coordenada N = 
9.902.782,83m e E = 199.003,56m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (Sentido leste-oeste) da rodovia Estadual Pa-220, 
com a seguinte distância 6,99 m e azimute plano 168°06’41” até o marco 
M-412, de coordenada N = 9.902.775,99m e E = 199.005,00m; 0,21 m e 
azimute plano 169°12’57” até o marco M-413, de coordenada N = 
9.902.775,78m e E = 199.005,04m; 8,13 m e azimute plano 168°09’05” 
até o marco M-414, de coordenada N = 9.902.767,82m e E = 199.006,71m; 
24,21 m e azimute plano 171°57’01” até o marco M-415, de coordenada N 
= 9.902.743,85m e E = 199.010,10m; 12,94 m e azimute plano 181°48’58” 
até o marco M-416, de coordenada N = 9.902.730,92m e E = 199.009,69m; 
25,19 m e azimute plano 191°19’56” até o marco M-417, de coordenada N 
= 9.902.706,22m e E = 199.004,74m; 0,48 m e azimute plano 190°50’25” 
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até o marco M-418, de coordenada N = 9.902.705,75m e E = 199.004,65m; 
0,16 m e azimute plano 190°37’11” até o marco M-419, de coordenada N 
= 9.902.705,59m e E = 199.004,62m; 25,63 m e azimute plano 189°28’37” 
até o marco M-420, de coordenada N = 9.902.680,31m e E = 199.000,40m; 
2,19 m e azimute plano 186°16’57” até o marco M-421, de coordenada N 
= 9.902.678,13m e E = 199.000,16m; 27,95 m e azimute plano 183°13’11” 
até o marco M-422, de coordenada N = 9.902.650,22m e E = 198.998,59m; 
1,14 m e azimute plano 182°00’34” até o marco M-423, de coordenada N 
= 9.902.649,08m e E = 198.998,55m; 0,31 m e azimute plano 178°09’09” 
até o marco M-424, de coordenada N = 9.902.648,77m e E = 198.998,56m; 
32,85 m e azimute plano 179°03’30” até o marco M-425, de coordenada N 
= 9.902.615,92m e E = 198.999,10m; 29,77 m e azimute plano 183°55’45” 
até o marco M-426, de coordenada N = 9.902.586,22m e E = 198.997,06m; 
0,15 m e azimute plano 183°48’51” até o marco M-427, de coordenada N 
= 9.902.586,07m e E = 198.997,05m; 25,43 m e azimute plano 183°29’41” 
até o marco M-428, de coordenada N = 9.902.560,69m e E = 198.995,50m; 
24,98 m e azimute plano 185°57’01” até o marco M-429, de coordenada N 
= 9.902.535,84m e E = 198.992,91m; 2,09 m e azimute plano 182°44’22” 
até o marco M-430, de coordenada N = 9.902.533,75m e E = 198.992,81m; 
0,76 m e azimute plano 179°14’46” até o marco M-431, de coordenada N 
= 9.902.532,99m e E = 198.992,82m; 27,92 m e azimute plano 177°47’00” 
até o marco M-432, de coordenada N = 9.902.505,09m e E = 198.993,90m; 
1,37 m e azimute plano 175°49’31” até o marco M-433, de coordenada N 
= 9.902.503,72m e E = 198.994,00m; 1,36 m e azimute plano 171°59’20” 
até o marco M-434, de coordenada N = 9.902.502,37m e E = 198.994,19m; 
0,58 m e azimute plano 169°04’38” até o marco M-435, de coordenada N 
= 9.902.501,80m e E = 198.994,30m; 41,94 m e azimute plano 168°17’37” 
até o marco M-436, de coordenada N = 9.902.460,73m e E = 199.002,81m; 
1,60 m e azimute plano 165°52’37” até o marco M-437, de coordenada N 
= 9.902.459,18m e E = 199.003,20m; 41,01 m e azimute plano 163°42’47” 
até o marco M-438, de coordenada N = 9.902.419,82m e E = 199.014,70m; 
20,45 m e azimute plano 167°36’07” até o marco M-439, de coordenada N 
= 9.902.399,85m e E = 199.019,09m; 7,59 m e azimute plano 188°24’27” 
até o marco M-440, de coordenada N = 9.902.392,34m e E = 199.017,98m; 
13,14 m e azimute plano 226°10’18” até o marco M-441, de coordenada N 
= 9.902.383,24m e E = 199.008,50m; 32,86 m e azimute plano 233°36’03” 
até o marco M-442, de coordenada N = 9.902.363,74m e E = 198.982,05m; 
37,33 m e azimute plano 241°30’21” até o marco M-443, de coordenada N 
= 9.902.345,93m e E = 198.949,24m; 71,10 m e azimute plano 247°39’57” 
até o marco M-444, de coordenada N = 9.902.318,91m e E = 198.883,47m; 
1,06 m e azimute plano 246°05’32” até o marco M-445, de coordenada N 
= 9.902.318,48m e E = 198.882,50m; 36,94 m e azimute plano 244°38’31” 
até o marco M-446, de coordenada N = 9.902.302,66m e E = 198.849,12m; 
1,64 m e azimute plano 242°20’21” até o marco M-447, de coordenada N 
= 9.902.301,90m e E = 198.847,67m; 0,20 m e azimute plano 239°32’04” 
até o marco M-448, de coordenada N = 9.902.301,80m e E = 198.847,50m; 
178,99 m e azimute plano 239°23’41” até o marco M-449, de coordenada 
N = 9.902.210,67m e E = 198.693,44m; 186,00 m e azimute plano 
240°16’23” até o marco M-450, de coordenada N = 9.902.118,44m e E = 
198.531,92m; 0,26 m e azimute plano 240°31’27” até o marco M-451, de 
coordenada N = 9.902.118,31m e E = 198.531,69m; 240,86 m e azimute 
plano 239°20’01” até o marco M-452, de coordenada N = 9.901.995,46m 
e E = 198.324,51m; 0,40 m e azimute plano 238°17’55” até o marco 
M-453, de coordenada N = 9.901.995,25m e E = 198.324,17m; 182,05 m 
e azimute plano 238°11’35” até o marco M-454, de coordenada N = 
9.901.899,30m e E = 198.169,46m; 1,81 m e azimute plano 235°36’21” 
até o marco M-455, de coordenada N = 9.901.898,28m e E = 198.167,97m; 
27,18 m e azimute plano 233°02’45” até o marco M-456, de coordenada N 
= 9.901.881,94m e E = 198.146,25m; 1,07 m e azimute plano 231°25’24” 
até o marco M-457, de coordenada N = 9.901.881,27m e E = 198.145,41m; 
1,88 m e azimute plano 227°22’37” até o marco M-458, de coordenada N 
= 9.901.880,00m e E = 198.144,03m; 39,22 m e azimute plano 224°35’50” 
até o marco M-459, de coordenada N = 9.901.852,07m e E = 198.116,49m; 
1,34 m e azimute plano 222°35’20” até o marco M-460, de coordenada N 
= 9.901.851,08m e E = 198.115,58m; 38,95 m e azimute plano 220°44’30” 
até o marco M-461, de coordenada N = 9.901.821,57m e E = 198.090,16m; 
0,28 m e azimute plano 220°36’05” até o marco M-462, de coordenada N 
= 9.901.821,36m e E = 198.089,98m; 1,80 m e azimute plano 217°34’07” 
até o marco M-463, de coordenada N = 9.901.819,93m e E = 198.088,88m; 
95,59 m e azimute plano 214°47’26” até o marco M-464, de coordenada N 
= 9.901.741,43m e E = 198.034,34m; 0,90 m e azimute plano 213°09’29” 
até o marco M-465, de coordenada N = 9.901.740,68m e E = 198.033,85m; 
90,31 m e azimute plano 212°14’24” até o marco M-466, de coordenada N 
= 9.901.664,29m e E = 197.985,67m; 0,23 m e azimute plano 210°57’50” 
até o marco M-467, de coordenada N = 9.901.664,09m e E = 197.985,55m; 
74,08 m e azimute plano 211°34’59” até o marco M-468, de coordenada N 
= 9.901.600,98m e E = 197.946,75m; 77,03 m e azimute plano 215°48’11” 
até o marco M-469, de coordenada N = 9.901.538,51m e E = 197.901,69m; 
52,41 m e azimute plano 231°44’29” até o marco M-470, de coordenada N 
= 9.901.506,06m e E = 197.860,54m; 58,89 m e azimute plano 232°21’13” 
até o marco M-471, de coordenada N = 9.901.470,09m e E = 197.813,91m; 
34,69 m e azimute plano 235°32’09” até o marco M-472, de coordenada N 
= 9.901.450,46m e E = 197.785,31m; 208,76 m e azimute plano 
247°06’04” até o marco M-473, de coordenada N = 9.901.369,23m e E = 
197.593,00m; 199,07 m e azimute plano 258°48’27” até o marco M-474, 
de coordenada N = 9.901.330,59m e E = 197.397,72m; 82,20 m e azimu-
te plano 261°09’40” até o marco M-475, de coordenada N = 9.901.317,96m 
e E = 197.316,50m; 0,42 m e azimute plano 260°18’40” até o marco 
M-476, de coordenada N = 9.901.317,89m e E = 197.316,09m; 0,69 m e 
azimute plano 259°10’37” até o marco M-477, de coordenada N = 
9.901.317,76m e E = 197.315,41m; 55,82 m e azimute plano 257°58’24” 
até o marco M-478, de coordenada N = 9.901.306,13m e E = 197.260,82m; 

2,31 m e azimute plano 254°42’05” até o marco M-479, de coordenada N 
= 9.901.305,52m e E = 197.258,59m; 33,00 m e azimute plano 251°20’24” 
até o marco M-480, de coordenada N = 9.901.294,96m e E = 197.227,32m; 
0,49 m e azimute plano 250°49’16” até o marco M-481, de coordenada N 
= 9.901.294,80m e E = 197.226,86m; 1,74 m e azimute plano 247°24’19” 
até o marco M-482, de coordenada N = 9.901.294,13m e E = 197.225,25m; 
1,74 m e azimute plano 242°42’02” até o marco M-483, de coordenada N 
= 9.901.293,33m e E = 197.223,70m; 1,74 m e azimute plano 237°24’10” 
até o marco M-484, de coordenada N = 9.901.292,39m e E = 197.222,23m; 
1,75 m e azimute plano 232°12’41” até o marco M-485, de coordenada N 
= 9.901.291,32m e E = 197.220,85m; 1,75 m e azimute plano 227°33’00” 
até o marco M-486, de coordenada N = 9.901.290,14m e E = 197.219,56m; 
1,75 m e azimute plano 222°27’00” até o marco M-487, de coordenada N 
= 9.901.288,85m e E = 197.218,38m; 16,49 m e azimute plano 219°57’25” 
até o marco M-488, de coordenada N = 9.901.276,21m e E = 197.207,79m; 
1,75 m e azimute plano 217°35’19” até o marco M-489, de coordenada N 
= 9.901.274,82m e E = 197.206,72m; 1,74 m e azimute plano 212°19’11” 
até o marco M-490, de coordenada N = 9.901.273,35m e E = 197.205,79m; 
1,75 m e azimute plano 207°35’27” até o marco M-491, de coordenada N 
= 9.901.271,80m e E = 197.204,98m; 1,74 m e azimute plano 202°17’26” 
até o marco M-492, de coordenada N = 9.901.270,19m e E = 197.204,32m; 
2,31 m e azimute plano 196°37’40” até o marco M-493, de coordenada N 
= 9.901.267,98m e E = 197.203,66m; 20,57 m e azimute plano 193°22’51” 
até o marco M-494, de coordenada N = 9.901.247,97m e E = 197.198,90m; 
1,03 m e azimute plano 191°44’44” até o marco M-495, de coordenada N 
= 9.901.246,96m e E = 197.198,69m; 51,45 m e azimute plano 190°26’11” 
até o marco M-496, de coordenada N = 9.901.196,36m e E = 197.189,37m; 
35,41 m e azimute plano 196°19’16” até o marco M-497, de coordenada N 
= 9.901.162,38m e E = 197.179,42m; 15,42 m e azimute plano 213°48’49” 
até o marco M-498, de coordenada N = 9.901.149,57m e E = 197.170,84m; 
10,53 m e azimute plano 227°39’24” até o marco M-499, de coordenada N 
= 9.901.142,48m e E = 197.163,06m; 9,52 m e azimute plano 251°37’20” 
até o marco M-500, de coordenada N = 9.901.139,48m e E = 197.154,03m; 
41,03 m e azimute plano 268°35’22” até o marco M-501, de coordenada N 
= 9.901.138,47m e E = 197.113,01m; 0,90 m e azimute plano 266°49’13” 
até o marco M-502, de coordenada N = 9.901.138,42m e E = 197.112,11m; 
98,83 m e azimute plano 265°59’06” até o marco M-503, de coordenada N 
= 9.901.131,50m e E = 197.013,52m; 0,15 m e azimute plano 266°11’09” 
até o marco M-504, de coordenada N = 9.901.131,49m e E = 197.013,37m; 
81,99 m e azimute plano 265°33’53” até o marco M-505, de coordenada N 
= 9.901.125,15m e E = 196.931,63m; 13,82 m e azimute plano 267°58’04” 
até o marco M-506, de coordenada N = 9.901.124,66m e E = 196.917,82m; 
112,66 m e azimute plano 274°28’11” até o marco M-507, de coordenada 
N = 9.901.133,44m e E = 196.805,50m; 0,03 m e azimute plano 
270°00’00” até o marco M-508, de coordenada N = 9.901.133,44m e E = 
196.805,47m; 0,03 m e azimute plano 288°26’06” até o marco M-509, de 
coordenada N = 9.901.133,45m e E = 196.805,44m; 117,61 m e azimute 
plano 274°18’20” até o marco M-510, de coordenada N = 9.901.142,28m 
e E = 196.688,16m; 122,34 m e azimute plano 276°36’31” até o marco 
M-511, de coordenada N = 9.901.156,36m e E = 196.566,63m; 0,43 m e 
azimute plano 276°37’57” até o marco M-512, de coordenada N = 
9.901.156,41m e E = 196.566,20m; 60,08 m e azimute plano 275°23’13” 
até o marco M-513, de coordenada N = 9.901.162,05m e E = 196.506,39m; 
3,88 m e azimute plano 281°53’19” até o marco M-514, de coordenada N 
= 9.901.162,85m e E = 196.502,59m; 27,37 m e azimute plano 351°29’27” 
até o marco M-515, de coordenada N = 9.901.189,92m e E = 196.498,54m; 
0,53 m e azimute plano 350°10’51” até o marco M-516, de coordenada N 
= 9.901.190,44m e E = 196.498,45m; 0,27 m e azimute plano 349°30’31” 
até o marco M-517, de coordenada N = 9.901.190,71m e E = 196.498,40m; 
19,83 m e azimute plano 349°11’19” até o marco M-518, de coordenada N 
= 9.901.210,19m e E = 196.494,68m; 2,16 m e azimute plano 346°05’32” 
até o marco M-519, de coordenada N = 9.901.212,29m e E = 196.494,16m; 
18,17 m e azimute plano 342°58’17” até o marco M-520, de coordenada N 
= 9.901.229,66m e E = 196.488,84m; 1,06 m e azimute plano 341°54’22” 
até o marco M-521, de coordenada N = 9.901.230,67m e E = 196.488,51m; 
0,79 m e azimute plano 338°20’03” até o marco M-522, de coordenada N 
= 9.901.231,40m e E = 196.488,22m; 18,20 m e azimute plano 337°43’09” 
até o marco M-523, de coordenada N = 9.901.248,24m e E = 196.481,32m; 
1,14 m e azimute plano 336°08’23” até o marco M-524, de coordenada N 
= 9.901.249,28m e E = 196.480,86m; 22,17 m e azimute plano 334°27’08” 
até o marco M-525, de coordenada N = 9.901.269,28m e E = 196.471,30m; 
1,58 m e azimute plano 332°27’40” até o marco M-526, de coordenada N 
= 9.901.270,68m e E = 196.470,57m; 0,99 m e azimute plano 328°14’26” 
até o marco M-527, de coordenada N = 9.901.271,52m e E = 196.470,05m; 
24,44 m e azimute plano 327°08’32” até o marco M-528, de coordenada N 
= 9.901.292,05m e E = 196.456,79m; 2,17 m e azimute plano 323°49’02” 
até o marco M-529, de coordenada N = 9.901.293,80m e E = 196.455,51m; 
24,41 m e azimute plano 320°56’13” até o marco M-530, de coordenada N 
= 9.901.312,75m e E = 196.440,13m; 0,14 m e azimute plano 320°42’38” 
até o marco M-531, de coordenada N = 9.901.312,86m e E = 196.440,04m; 
56,11 m e azimute plano 320°29’47” até o marco M-532, de coordenada N 
= 9.901.356,15m e E = 196.404,35m; 0,16 m e azimute plano 322°25’53” 
até o marco M-533, de coordenada N = 9.901.356,28m e E = 196.404,25m; 
76,34 m e azimute plano 320°01’38” até o marco M-534, de coordenada N 
= 9.901.414,78m e E = 196.355,21m; 37,92 m e azimute plano 320°20’22” 
até o marco M-535, de coordenada N = 9.901.443,97m e E = 196.331,01m; 
41,15 m e azimute plano 323°05’28” até o marco M-536, de coordenada N 
= 9.901.476,87m e E = 196.306,30m; 120,07 m e azimute plano 
325°02’45” até o marco M-537, de coordenada N = 9.901.575,28m e E = 
196.237,51m; 1,30 m e azimute plano 323°07’48” até o marco M-538, de 
coordenada N = 9.901.576,32m e E = 196.236,73m; 90,19 m e azimute 
plano 321°18’23” até o marco M-539, de coordenada N = 9.901.646,71m 
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e E = 196.180,35m; 0,12 m e azimute plano 325°00’29” até o marco 
M-540, de coordenada N = 9.901.646,81m e E = 196.180,28m; 77,91 m 
e azimute plano 320°57’36” até o marco M-541, de coordenada N = 
9.901.707,32m e E = 196.131,21m; 57,28 m e azimute plano 321°00’32” 
até o marco M-542, de coordenada N = 9.901.751,84m e E = 196.095,17m; 
0,93 m e azimute plano 337°17’08” até o marco M-543, de coordenada N 
= 9.901.752,70m e E = 196.094,81m; 8,79 m e azimute plano 29°21’53” 
até o marco M-544, de coordenada N = 9.901.760,36m e E = 196.099,12m; 
24,29 m e azimute plano 30°49’49” até o marco M-545, de coordenada N 
= 9.901.781,22m e E = 196.111,57m; 0,30 m e azimute plano 29°58’54” 
até o marco M-546, de coordenada N = 9.901.781,48m e E = 196.111,72m; 
1,53 m e azimute plano 27°34’02” até o marco M-547, de coordenada N = 
9.901.782,84m e E = 196.112,43m; 15,32 m e azimute plano 25°35’43” 
até o marco M-548, de coordenada N = 9.901.796,66m e E = 196.119,05m; 
1,96 m e azimute plano 22°46’37” até o marco M-549, de coordenada N = 
9.901.798,47m e E = 196.119,81m; 1,75 m e azimute plano 17°17’43” até 
o marco M-550, de coordenada N = 9.901.800,14m e E = 196.120,33m; 
1,74 m e azimute plano 12°36’01” até o marco M-551, de coordenada N = 
9.901.801,84m e E = 196.120,71m; 1,74 m e azimute plano 7°14’50” até 
o marco M-552, de coordenada N = 9.901.803,57m e E = 196.120,93m; 
1,75 m e azimute plano 2°37’03” até o marco M-553, de coordenada N = 
9.901.805,32m e E = 196.121,01m; 9,87 m e azimute plano 359°56’31” 
até o marco M-554, de coordenada N = 9.901.815,19m e E = 196.121,00m; 
1,75 m e azimute plano 357°22’57” até o marco M-555, de coordenada N 
= 9.901.816,94m e E = 196.120,92m; 1,75 m e azimute plano 352°25’37” 
até o marco M-556, de coordenada N = 9.901.818,67m e E = 196.120,69m; 
1,74 m e azimute plano 347°43’16” até o marco M-557, de coordenada N 
= 9.901.820,37m e E = 196.120,32m; 1,75 m e azimute plano 342°23’33” 
até o marco M-558, de coordenada N = 9.901.822,04m e E = 196.119,79m; 
1,74 m e azimute plano 337°24’19” até o marco M-559, de coordenada N 
= 9.901.823,65m e E = 196.119,12m; 1,75 m e azimute plano 332°24’33” 
até o marco M-560, de coordenada N = 9.901.825,20m e E = 196.118,31m; 
1,74 m e azimute plano 327°24’10” até o marco M-561, de coordenada N 
= 9.901.826,67m e E = 196.117,37m; 1,74 m e azimute plano 322°28’18” 
até o marco M-562, de coordenada N = 9.901.828,05m e E = 196.116,31m; 
1,75 m e azimute plano 317°33’00” até o marco M-563, de coordenada N 
= 9.901.829,34m e E = 196.115,13m; 1,75 m e azimute plano 312°27’00” 
até o marco M-564, de coordenada N = 9.901.830,52m e E = 196.113,84m; 
1,75 m e azimute plano 307°19’44” até o marco M-565, de coordenada N 
= 9.901.831,58m e E = 196.112,45m; 1,74 m e azimute plano 302°35’50” 
até o marco M-566, de coordenada N = 9.901.832,52m e E = 196.110,98m; 
1,74 m e azimute plano 297°17’58” até o marco M-567, de coordenada N 
= 9.901.833,32m e E = 196.109,43m; 1,74 m e azimute plano 292°35’41” 
até o marco M-568, de coordenada N = 9.901.833,99m e E = 196.107,82m; 
2,11 m e azimute plano 286°48’12” até o marco M-569, de coordenada N 
= 9.901.834,60m e E = 196.105,80m; 40,97 m e azimute plano 283°54’39” 
até o marco M-570, de coordenada N = 9.901.844,45m e E = 196.066,03m; 
1,33 m e azimute plano 282°09’18” até o marco M-571, de coordenada N 
= 9.901.844,73m e E = 196.064,73m; 127,24 m e azimute plano 
280°05’22” até o marco M-572, de coordenada N = 9.901.867,02m e E = 
195.939,46m; 0,31 m e azimute plano 279°09’44” até o marco M-573, de 
coordenada N = 9.901.867,07m e E = 195.939,15m; 230,58 m e azimute 
plano 279°08’36” até o marco M-574, de coordenada N = 9.901.903,71m 
e E = 195.711,50m; 168,16 m e azimute plano 280°58’38” até o marco 
M-575, de coordenada N = 9.901.935,73m e E = 195.546,42m; 254,23 m 
e azimute plano 282°36’52” até o marco M-576, de coordenada N = 
9.901.991,25m e E = 195.298,33m; 40,15 m e azimute plano 287°25’10” 
até o marco M-577, de coordenada N = 9.902.003,27m e E = 195.260,02m; 
145,87 m e azimute plano 291°18’51” até o marco M-578, de coordenada 
N = 9.902.056,29m e E = 195.124,13m; 1,29 m e azimute plano 
291°23’19” até o marco M-579, de coordenada N = 9.902.056,76m e E = 
195.122,93m; 52,80 m e azimute plano 291°19’19” até o marco M-580, de 
coordenada N = 9.902.075,96m e E = 195.073,74m; 0,48 m e azimute 
plano 289°34’23” até o marco M-581, de coordenada N = 9.902.076,12m 
e E = 195.073,29m; 0,21 m e azimute plano 289°17’24” até o marco 
M-582, de coordenada N = 9.902.076,19m e E = 195.073,09m; 89,21 m 
e azimute plano 289°21’03” até o marco M-583, de coordenada N = 
9.902.105,75m e E = 194.988,92m; 1,34 m e azimute plano 287°45’39” 
até o marco M-584, de coordenada N = 9.902.106,16m e E = 194.987,64m; 
68,78 m e azimute plano 285°29’57” até o marco M-585, de coordenada N 
= 9.902.124,54m e E = 194.921,36m; 0,48 m e azimute plano 284°37’15” 
até o marco M-586, de coordenada N = 9.902.124,66m e E = 194.920,90m; 
120,97 m e azimute plano 284°08’02” até o marco M-587, de coordenada 
N = 9.902.154,20m e E = 194.803,59m; 1,03 m e azimute plano 
282°17’18” até o marco M-588, de coordenada N = 9.902.154,42m e E = 
194.802,58m; 233,68 m e azimute plano 281°09’55” até o marco M-589, 
de coordenada N = 9.902.199,67m e E = 194.573,32m; 122,33 m e 
azimute plano 281°26’02” até o marco M-590, de coordenada N = 
9.902.223,92m e E = 194.453,42m; 0,13 m e azimute plano 282°59’41” 
até o marco M-591, de coordenada N = 9.902.223,95m e E = 194.453,29m; 
47,95 m e azimute plano 281°02’17” até o marco M-592, de coordenada N 
= 9.902.233,13m e E = 194.406,23m; 0,38 m e azimute plano 280°42’47” 
até o marco M-593, de coordenada N = 9.902.233,20m e E = 194.405,86m; 
0,97 m e azimute plano 278°17’50” até o marco M-594, de coordenada N 
= 9.902.233,34m e E = 194.404,90m; 31,39 m e azimute plano 277°11’35” 
até o marco M-595, de coordenada N = 9.902.237,27m e E = 194.373,76m; 
2,53 m e azimute plano 273°37’59” até o marco M-596, de coordenada N 
= 9.902.237,43m e E = 194.371,24m; 0,77 m e azimute plano 268°30’44” 
até o marco M-597, de coordenada N = 9.902.237,41m e E = 194.370,47m; 
34,48 m e azimute plano 267°46’21” até o marco M-598, de coordenada N 
= 9.902.236,07m e E = 194.336,02m; 0,85 m e azimute plano 266°38’01” 
até o marco M-599, de coordenada N = 9.902.236,02m e E = 194.335,17m; 

63,52 m e azimute plano 265°19’21” até o marco M-600, de coordenada N 
= 9.902.230,84m e E = 194.271,86m; 54,35 m e azimute plano 274°37’59” 
até o marco M-601, de coordenada N = 9.902.235,23m e E = 194.217,69m; 
165,98 m e azimute plano 277°40’59” até o marco M-602, de coordenada 
N = 9.902.257,42m e E = 194.053,20m; 0,53 m e azimute plano 
276°27’32” até o marco M-603, de coordenada N = 9.902.257,48m e E = 
194.052,67m; 67,32 m e azimute plano 276°07’53” até o marco M-604, de 
coordenada N = 9.902.264,67m e E = 193.985,74m; 2,16 m e azimute 
plano 273°10’47” até o marco M-605, de coordenada N = 9.902.264,79m 
e E = 193.983,58m; 0,66 m e azimute plano 269°07’55” até o marco 
M-606, de coordenada N = 9.902.264,78m e E = 193.982,92m; 39,78 m 
e azimute plano 268°03’19” até o marco M-607, de coordenada N = 
9.902.263,43m e E = 193.943,16m; 1,34 m e azimute plano 266°09’27” 
até o marco M-608, de coordenada N = 9.902.263,34m e E = 193.941,82m; 
1,34 m e azimute plano 262°17’33” até o marco M-609, de coordenada N 
= 9.902.263,16m e E = 193.940,49m; 31,59 m e azimute plano 260°21’32” 
até o marco M-610, de coordenada N = 9.902.257,87m e E = 193.909,35m; 
0,14 m e azimute plano 261°52’12” até o marco M-611, de coordenada N 
= 9.902.257,85m e E = 193.909,21m; 1,29 m e azimute plano 257°54’19” 
até o marco M-612, de coordenada N = 9.902.257,58m e E = 193.907,95m; 
105,71 m e azimute plano 256°16’12” até o marco M-613, de coordenada 
N = 9.902.232,49m e E = 193.805,26m; 0,61 m e azimute plano 
255°44’08” até o marco M-614, de coordenada N = 9.902.232,34m e E = 
193.804,67m; 21,72 m e azimute plano 254°30’40” até o marco M-615, de 
coordenada N = 9.902.226,54m e E = 193.783,74m; 39,27 m e azimute 
plano 271°42’27” até o marco M-616, de coordenada N = 9.902.227,71m 
e E = 193.744,49m; 147,88 m e azimute plano 276°18’46” até o marco 
M-617, de coordenada N = 9.902.243,97m e E = 193.597,51m; 0,54 m e 
azimute plano 276°20’25” até o marco M-618, de coordenada N = 
9.902.244,03m e E = 193.596,97m; 109,92 m e azimute plano 274°44’37” 
até o marco M-619, de coordenada N = 9.902.253,12m e E = 193.487,43m; 
187,31 m e azimute plano 277°24’39” até o marco M-620, de coordenada 
N = 9.902.277,28m e E = 193.301,68m; 0,61 m e azimute plano 
276°32’47” até o marco M-621, de coordenada N = 9.902.277,35m e E = 
193.301,07m; 105,89 m e azimute plano 275°39’50” até o marco M-622, 
de coordenada N = 9.902.287,80m e E = 193.195,70m; 1,65 m e azimute 
plano 273°28’06” até o marco M-623, de coordenada N = 9.902.287,90m 
e E = 193.194,05m; 78,20 m e azimute plano 270°55’24” até o marco 
M-624, de coordenada N = 9.902.289,16m e E = 193.115,86m; 0,34 m e 
azimute plano 270°00’00” até o marco M-625, de coordenada N = 
9.902.289,16m e E = 193.115,52m; 2,13 m e azimute plano 266°46’32” 
até o marco M-626, de coordenada N = 9.902.289,04m e E = 193.113,39m; 
67,97 m e azimute plano 263°50’35” até o marco M-627, de coordenada N 
= 9.902.281,75m e E = 193.045,81m; 1,36 m e azimute plano 261°59’20” 
até o marco M-628, de coordenada N = 9.902.281,56m e E = 193.044,46m; 
0,75 m e azimute plano 259°17’13” até o marco M-629, de coordenada N 
= 9.902.281,42m e E = 193.043,72m; 71,63 m e azimute plano 257°47’23” 
até o marco M-630, de coordenada N = 9.902.266,27m e E = 192.973,71m; 
90,21 m e azimute plano 259°02’51” até o marco M-631, de coordenada N 
= 9.902.249,13m e E = 192.885,14m; 1,55 m e azimute plano 256°57’00” 
até o marco M-632, de coordenada N = 9.902.248,78m e E = 192.883,63m; 
1,54 m e azimute plano 252°16’10” até o marco M-633, de coordenada N 
= 9.902.248,31m e E = 192.882,16m; 79,87 m e azimute plano 250°10’28” 
até o marco M-634, de coordenada N = 9.902.221,22m e E = 192.807,02m; 
24,48 m e azimute plano 260°32’57” até o marco M-635, de coordenada N 
= 9.902.217,20m e E = 192.782,87m; 22,47 m e azimute plano 271°25’42” 
até o marco M-636, de coordenada N = 9.902.217,76m e E = 192.760,41m; 
20,15 m e azimute plano 279°53’16” até o marco M-637, de coordenada N 
= 9.902.221,22m e E = 192.740,56m; 165,08 m e azimute plano 
286°59’14” até o marco M-638, de coordenada N = 9.902.269,45m e E = 
192.582,68m; 1,01 m e azimute plano 285°33’16” até o marco M-639, de 
coordenada N = 9.902.269,72m e E = 192.581,71m; 43,05 m e azimute 
plano 284°07’01” até o marco M-640, de coordenada N = 9.902.280,22m 
e E = 192.539,96m; 1,45 m e azimute plano 282°18’54” até o marco 
M-641, de coordenada N = 9.902.280,53m e E = 192.538,54m; 0,28 m e 
azimute plano 278°07’48” até o marco M-642, de coordenada N = 
9.902.280,57m e E = 192.538,26m; 28,87 m e azimute plano 279°08’57” 
até o marco M-643, de coordenada N = 9.902.285,16m e E = 192.509,76m; 
2,29 m e azimute plano 276°00’32” até o marco M-644, de coordenada N 
= 9.902.285,40m e E = 192.507,48m; 57,71 m e azimute plano 272°34’20” 
até o marco M-645, de coordenada N = 9.902.287,99m e E = 192.449,83m; 
0,91 m e azimute plano 271°15’33” até o marco M-646, de coordenada N 
= 9.902.288,01m e E = 192.448,92m; 52,72 m e azimute plano 269°57’24” 
até o marco M-647, de coordenada N = 9.902.287,97m e E = 192.396,20m; 
87,87 m e azimute plano 271°40’10” até o marco M-648, de coordenada N 
= 9.902.290,53m e E = 192.308,37m; 0,60 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-649, de coordenada N = 9.902.290,53m e E = 192.307,77m; 
1,74 m e azimute plano 267°41’46” até o marco M-650, de coordenada N 
= 9.902.290,46m e E = 192.306,03m; 1,75 m e azimute plano 262°25’37” 
até o marco M-651, de coordenada N = 9.902.290,23m e E = 192.304,30m; 
1,32 m e azimute plano 257°45’13” até o marco M-652, de coordenada N 
= 9.902.289,95m e E = 192.303,01m; 52,54 m e azimute plano 256°11’28” 
até o marco M-653, de coordenada N = 9.902.277,41m e E = 192.251,99m; 
2,17 m e azimute plano 253°08’57” até o marco M-654, de coordenada N 
= 9.902.276,78m e E = 192.249,91m; 1,70 m e azimute plano 247°11’56” 
até o marco M-655, de coordenada N = 9.902.276,12m e E = 192.248,34m; 
1,71 m e azimute plano 242°50’06” até o marco M-656, de coordenada N 
= 9.902.275,34m e E = 192.246,82m; 100,80 m e azimute plano 
240°11’22” até o marco M-657, de coordenada N = 9.902.225,23m e E = 
192.159,36m; 0,52 m e azimute plano 239°02’10” até o marco M-658, de 
coordenada N = 9.902.224,96m e E = 192.158,91m; 92,33 m e azimute 
plano 238°35’52” até o marco M-659, de coordenada N = 9.902.176,85m 
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e E = 192.080,10m; 1,51 m e azimute plano 236°37’33” até o marco 
M-660, de coordenada N = 9.902.176,02m e E = 192.078,84m; 1,51 m e 
azimute plano 231°59’31” até o marco M-661, de coordenada N = 
9.902.175,09m e E = 192.077,65m; 0,48 m e azimute plano 229°16’04” 
até o marco M-662, de coordenada N = 9.902.174,78m e E = 192.077,29m; 
67,34 m e azimute plano 228°36’01” até o marco M-663, de coordenada N 
= 9.902.130,25m e E = 192.026,78m; 21,04 m e azimute plano 242°18’08” 
até o marco M-664, de coordenada N = 9.902.120,47m e E = 192.008,15m; 
16,66 m e azimute plano 262°05’55” até o marco M-665, de coordenada N 
= 9.902.118,18m e E = 191.991,65m; 17,51 m e azimute plano 284°16’56” 
até o marco M-666, de coordenada N = 9.902.122,50m e E = 191.974,68m; 
18,61 m e azimute plano 298°32’03” até o marco M-667, de coordenada N 
= 9.902.131,39m e E = 191.958,33m; 20,25 m e azimute plano 311°32’14” 
até o marco M-668, de coordenada N = 9.902.144,82m e E = 191.943,17m; 
14,44 m e azimute plano 324°28’18” até o marco M-669, de coordenada N 
= 9.902.156,57m e E = 191.934,78m; 79,98 m e azimute plano 339°48’49” 
até o marco M-670, de coordenada N = 9.902.231,64m e E = 191.907,18m; 
0,05 m e azimute plano 338°11’55” até o marco M-671, de coordenada N 
= 9.902.231,69m e E = 191.907,16m; 0,31 m e azimute plano 337°31’14” 
até o marco M-672, de coordenada N = 9.902.231,98m e E = 191.907,04m; 
1,21 m e azimute plano 337°40’17” até o marco M-673, de coordenada N 
= 9.902.233,10m e E = 191.906,58m; 0,20 m e azimute plano 336°02’15” 
até o marco M-674, de coordenada N = 9.902.233,28m e E = 191.906,50m; 
38,15 m e azimute plano 335°27’01” até o marco M-675, de coordenada N 
= 9.902.267,98m e E = 191.890,65m; 0,87 m e azimute plano 334°01’32” 
até o marco M-676, de coordenada N = 9.902.268,76m e E = 191.890,27m; 
59,84 m e azimute plano 332°57’19” até o marco M-677, de coordenada N 
= 9.902.322,06m e E = 191.863,06m; 0,89 m e azimute plano 332°00’10” 
até o marco M-678, de coordenada N = 9.902.322,85m e E = 191.862,64m; 
53,27 m e azimute plano 330°24’12” até o marco M-679, de coordenada N 
= 9.902.369,17m e E = 191.836,33m; 160,94 m e azimute plano 
333°01’50” até o marco M-680, de coordenada N = 9.902.512,61m e E = 
191.763,34m; 30,25 m e azimute plano 338°52’51” até o marco M-681, de 
coordenada N = 9.902.540,83m e E = 191.752,44m; 37,47 m e azimute 
plano 349°40’04” até o marco M-682, de coordenada N = 9.902.577,69m 
e E = 191.745,72m; 73,64 m e azimute plano 357°58’08” até o marco 
M-683, de coordenada N = 9.902.651,28m e E = 191.743,11m; 122,99 m 
e azimute plano 5°27’49” até o marco M-684, de coordenada N = 
9.902.773,71m e E = 191.754,82m; 207,04 m e azimute plano 5°38’57” 
até o marco M-685, de coordenada N = 9.902.979,74m e E = 191.775,20m; 
0,24 m e azimute plano 4°45’49” até o marco M-686, de coordenada N = 
9.902.979,98m e E = 191.775,22m; 235,90 m e azimute plano 4°57’13” 
até o marco M-687, de coordenada N = 9.903.215,00m e E = 191.795,59m; 
0,29 m e azimute plano 5°54’22” até o marco M-688, de coordenada N = 
9.903.215,29m e E = 191.795,62m; 64,02 m e azimute plano 4°06’40” até 
o marco M-689, de coordenada N = 9.903.279,15m e E = 191.800,21m; 
1,45 m e azimute plano 1°58’30” até o marco M-690, de coordenada N = 
9.903.280,60m e E = 191.800,26m; 30,94 m e azimute plano 359°57’47” 
até o marco M-691, de coordenada N = 9.903.311,54m e E = 191.800,24m; 
2,33 m e azimute plano 356°33’41” até o marco M-692, de coordenada N 
= 9.903.313,87m e E = 191.800,10m; 28,50 m e azimute plano 353°16’08” 
até o marco M-693, de coordenada N = 9.903.342,17m e E = 191.796,76m; 
0,72 m e azimute plano 352°46’32” até o marco M-694, de coordenada N 
= 9.903.342,88m e E = 191.796,67m; 39,29 m e azimute plano 351°12’58” 
até o marco M-695, de coordenada N = 9.903.381,71m e E = 191.790,67m; 
0,45 m e azimute plano 350°57’38” até o marco M-696, de coordenada N 
= 9.903.382,15m e E = 191.790,60m; 1,19 m e azimute plano 348°24’28” 
até o marco M-697, de coordenada N = 9.903.383,32m e E = 191.790,36m; 
51,03 m e azimute plano 346°32’57” até o marco M-698, de coordenada N 
= 9.903.432,95m e E = 191.778,49m; 116,33 m e azimute plano 
348°49’41” até o marco M-699, de coordenada N = 9.903.547,08m e E = 
191.755,95m; 0,48 m e azimute plano 347°59’19” até o marco M-700, de 
coordenada N = 9.903.547,55m e E = 191.755,85m; 73,33 m e azimute 
plano 347°27’40” até o marco M-701, de coordenada N = 9.903.619,13m 
e E = 191.739,93m; 145,56 m e azimute plano 348°25’25” até o marco 
M-702, de coordenada N = 9.903.761,73m e E = 191.710,72m; 172,50 m 
e azimute plano 348°39’34” até o marco M-703, de coordenada N = 
9.903.930,86m e E = 191.676,80m; 2,16 m e azimute plano 345°46’13” 
até o marco M-704, de coordenada N = 9.903.932,95m e E = 191.676,27m; 
33,12 m e azimute plano 342°30’02” até o marco M-705, de coordenada N 
= 9.903.964,54m e E = 191.666,31m; 0,89 m e azimute plano 340°57’12” 
até o marco M-706, de coordenada N = 9.903.965,38m e E = 191.666,02m; 
1,74 m e azimute plano 337°24’19” até o marco M-707, de coordenada N 
= 9.903.966,99m e E = 191.665,35m; 1,75 m e azimute plano 332°24’33” 
até o marco M-708, de coordenada N = 9.903.968,54m e E = 191.664,54m; 
1,74 m e azimute plano 327°24’10” até o marco M-709, de coordenada N 
= 9.903.970,01m e E = 191.663,60m; 1,74 m e azimute plano 322°28’18” 
até o marco M-710, de coordenada N = 9.903.971,39m e E = 191.662,54m; 
0,13 m e azimute plano 321°20’25” até o marco M-711, de coordenada N 
= 9.903.971,49m e E = 191.662,46m; 66,51 m e azimute plano 319°35’52” 
até o marco M-712, de coordenada N = 9.904.022,14m e E = 191.619,35m; 
1,32 m e azimute plano 318°04’39” até o marco M-713, de coordenada N 
= 9.904.023,12m e E = 191.618,47m; 1,32 m e azimute plano 313°46’05” 
até o marco M-714, de coordenada N = 9.904.024,03m e E = 191.617,52m; 
69,68 m e azimute plano 312°04’48” até o marco M-715, de coordenada N 
= 9.904.070,73m e E = 191.565,80m; 0,74 m e azimute plano 311°11’09” 
até o marco M-716, de coordenada N = 9.904.071,22m e E = 191.565,24m; 
1,25 m e azimute plano 308°09’26” até o marco M-717, de coordenada N 
= 9.904.071,99m e E = 191.564,26m; 28,82 m e azimute plano 306°22’36” 
até o marco M-718, de coordenada N = 9.904.089,08m e E = 191.541,06m; 
0,22 m e azimute plano 303°41’24” até o marco M-719, de coordenada N 
= 9.904.089,20m e E = 191.540,88m; 0,29 m e azimute plano 308°02’49” 

até o marco M-720, de coordenada N = 9.904.089,38m e E = 191.540,65m; 
1,74 m e azimute plano 302°19’11” até o marco M-721, de coordenada N 
= 9.904.090,31m e E = 191.539,18m; 1,75 m e azimute plano 297°35’27” 
até o marco M-722, de coordenada N = 9.904.091,12m e E = 191.537,63m; 
1,75 m e azimute plano 292°09’59” até o marco M-723, de coordenada N 
= 9.904.091,78m e E = 191.536,01m; 1,74 m e azimute plano 287°42’26” 
até o marco M-724, de coordenada N = 9.904.092,31m e E = 191.534,35m; 
1,75 m e azimute plano 282°31’44” até o marco M-725, de coordenada N 
= 9.904.092,69m e E = 191.532,64m; 1,74 m e azimute plano 277°14’50” 
até o marco M-726, de coordenada N = 9.904.092,91m e E = 191.530,91m; 
1,74 m e azimute plano 272°37’57” até o marco M-727, de coordenada N 
= 9.904.092,99m e E = 191.529,17m; 1,75 m e azimute plano 267°22’57” 
até o marco M-728, de coordenada N = 9.904.092,91m e E = 191.527,42m; 
1,75 m e azimute plano 262°25’37” até o marco M-729, de coordenada N 
= 9.904.092,68m e E = 191.525,69m; 0,84 m e azimute plano 258°57’33” 
até o marco M-730, de coordenada N = 9.904.092,52m e E = 191.524,87m; 
22,60 m e azimute plano 257°31’54” até o marco M-731, de coordenada N 
= 9.904.087,64m e E = 191.502,80m; 1,32 m e azimute plano 255°32’36” 
até o marco M-732, de coordenada N = 9.904.087,31m e E = 191.501,52m; 
1,33 m e azimute plano 251°58’31” até o marco M-733, de coordenada N 
= 9.904.086,90m e E = 191.500,26m; 0,36 m e azimute plano 250°33’36” 
até o marco M-734, de coordenada N = 9.904.086,78m e E = 191.499,92m; 
77,18 m e azimute plano 248°56’05” até o marco M-735, de coordenada N 
= 9.904.059,04m e E = 191.427,90m; 122,20 m e azimute plano 
252°29’20” até o marco M-736, de coordenada N = 9.904.022,27m e E = 
191.311,36m; 0,66 m e azimute plano 251°33’54” até o marco M-737, de 
coordenada N = 9.904.022,06m e E = 191.310,73m; 134,88 m e azimute 
plano 250°34’25” até o marco M-738, de coordenada N = 9.903.977,20m 
e E = 191.183,53m; 0,21 m e azimute plano 250°42’36” até o marco 
M-739, de coordenada N = 9.903.977,13m e E = 191.183,33m; 0,22 m e 
azimute plano 251°33’54” até o marco M-740, de coordenada N = 
9.903.977,06m e E = 191.183,12m; 90,98 m e azimute plano 249°19’55” 
até o marco M-741, de coordenada N = 9.903.944,95m e E = 191.098,00m; 
0,22 m e azimute plano 248°11’55” até o marco M-742, de coordenada N 
= 9.903.944,87m e E = 191.097,80m; 1,17 m e azimute plano 246°55’47” 
até o marco M-743, de coordenada N = 9.903.944,41m e E = 191.096,72m; 
0,39 m e azimute plano 247°22’48” até o marco M-744, de coordenada N 
= 9.903.944,26m e E = 191.096,36m; 0,08 m e azimute plano 246°48’05” 
até o marco M-745, de coordenada N = 9.903.944,23m e E = 191.096,29m; 
30,96 m e azimute plano 244°50’32” até o marco M-746, de coordenada N 
= 9.903.931,07m e E = 191.068,27m; 1,70 m e azimute plano 242°22’57” 
até o marco M-747, de coordenada N = 9.903.930,28m e E = 191.066,76m; 
0,16 m e azimute plano 240°15’18” até o marco M-748, de coordenada N 
= 9.903.930,20m e E = 191.066,62m; 30,13 m e azimute plano 239°30’09” 
até o marco M-749, de coordenada N = 9.903.914,91m e E = 191.040,66m; 
1,49 m e azimute plano 237°35’16” até o marco M-750, de coordenada N 
= 9.903.914,11m e E = 191.039,40m; 1,49 m e azimute plano 232°53’59” 
até o marco M-751, de coordenada N = 9.903.913,21m e E = 191.038,21m; 
36,83 m e azimute plano 230°58’24” até o marco M-752, de coordenada N 
= 9.903.890,02m e E = 191.009,60m; 0,35 m e azimute plano 229°34’26” 
até o marco M-753, de coordenada N = 9.903.889,79m e E = 191.009,33m; 
1,64 m e azimute plano 227°43’35” até o marco M-754, de coordenada N 
= 9.903.888,69m e E = 191.008,12m; 0,06 m e azimute plano 225°00’00” 
até o marco M-755, de coordenada N = 9.903.888,65m e E = 191.008,08m; 
0,06 m e azimute plano 225°00’00” até o marco M-756, de coordenada N 
= 9.903.888,61m e E = 191.008,04m; 0,50 m e azimute plano 222°34’50” 
até o marco M-757, de coordenada N = 9.903.888,24m e E = 191.007,70m; 
1,03 m e azimute plano 223°01’30” até o marco M-758, de coordenada N 
= 9.903.887,49m e E = 191.007,00m; 0,21 m e azimute plano 221°11’09” 
até o marco M-759, de coordenada N = 9.903.887,33m e E = 191.006,86m; 
55,82 m e azimute plano 220°34’04” até o marco M-760, de coordenada N 
= 9.903.844,93m e E = 190.970,56m; 41,12 m e azimute plano 221°32’23” 
até o marco M-761, de coordenada N = 9.903.814,15m e E = 190.943,29m; 
56,59 m e azimute plano 222°53’15” até o marco M-762, de coordenada N 
= 9.903.772,69m e E = 190.904,78m; 1,03 m e azimute plano 221°26’54” 
até o marco M-763, de coordenada N = 9.903.771,92m e E = 190.904,10m; 
0,36 m e azimute plano 219°24’02” até o marco M-764, de coordenada N 
= 9.903.771,64m e E = 190.903,87m; 40,72 m e azimute plano 218°55’09” 
até o marco M-765, de coordenada N = 9.903.739,96m e E = 190.878,29m; 
37,18 m e azimute plano 222°17’47” até o marco M-766, de coordenada N 
= 9.903.712,46m e E = 190.853,27m; 0,63 m e azimute plano 221°47’04” 
até o marco M-767, de coordenada N = 9.903.711,99m e E = 190.852,85m; 
64,44 m e azimute plano 220°29’15” até o marco M-768, de coordenada N 
= 9.903.662,98m e E = 190.811,01m; 68,67 m e azimute plano 220°30’42” 
até o marco M-769, de coordenada N = 9.903.610,77m e E = 190.766,40m; 
18,06 m e azimute plano 224°06’10” até o marco M-770, de coordenada N 
= 9.903.597,80m e E = 190.753,83m; 25,93 m e azimute plano 234°43’00” 
até o marco M-771, de coordenada N = 9.903.582,82m e E = 190.732,66m; 
92,14 m e azimute plano 242°49’13” até o marco M-772, de coordenada N 
= 9.903.540,73m e E = 190.650,69m; 36,42 m e azimute plano 242°35’51” 
até o marco M-773, de coordenada N = 9.903.523,97m e E = 190.618,36m; 
6,01 m e azimute plano 242°32’21” até o marco M-774, de coordenada N 
= 9.903.521,20m e E = 190.613,03m; 0,92 m e azimute plano 241°29’20” 
até o marco M-775, de coordenada N = 9.903.520,76m e E = 190.612,22m; 
1,74 m e azimute plano 237°24’10” até o marco M-776, de coordenada N 
= 9.903.519,82m e E = 190.610,75m; 1,75 m e azimute plano 232°24’41” 
até o marco M-777, de coordenada N = 9.903.518,75m e E = 190.609,36m; 
1,48 m e azimute plano 228°00’46” até o marco M-778, de coordenada N 
= 9.903.517,76m e E = 190.608,26m; 1,49 m e azimute plano 223°21’48” 
até o marco M-779, de coordenada N = 9.903.516,68m e E = 190.607,24m; 
121,63 m e azimute plano 221°26’49” até o marco M-780, de coordenada 
N = 9.903.425,51m e E = 190.526,73m; 0,18 m e azimute plano 
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222°42’34” até o marco M-781, de coordenada N = 9.903.425,38m e E = 
190.526,61m; 33,25 m e azimute plano 220°55’36” até o marco M-782, de 
coordenada N = 9.903.400,26m e E = 190.504,83m; 42,74 m e azimute 
plano 234°12’58” até o marco M-783, de coordenada N = 9.903.375,27m 
e E = 190.470,16m; 1,49 m e azimute plano 231°49’16” até o marco 
M-784, de coordenada N = 9.903.374,35m e E = 190.468,99m; 0,73 m e 
azimute plano 228°53’16” até o marco M-785, de coordenada N = 
9.903.373,87m e E = 190.468,44m; 39,07 m e azimute plano 227°52’24” 
até o marco M-786, de coordenada N = 9.903.347,66m e E = 190.439,46m; 
92,61 m e azimute plano 229°03’16” até o marco M-787, de coordenada N 
= 9.903.286,97m e E = 190.369,51m; 80,46 m e azimute plano 231°46’06” 
até o marco M-788, de coordenada N = 9.903.237,18m e E = 190.306,31m; 
0,63 m e azimute plano 230°46’28” até o marco M-789, de coordenada N 
= 9.903.236,78m e E = 190.305,82m; 1,68 m e azimute plano 227°39’27” 
até o marco M-790, de coordenada N = 9.903.235,65m e E = 190.304,58m; 
35,12 m e azimute plano 225°09’00” até o marco M-791, de coordenada N 
= 9.903.210,88m e E = 190.279,68m; 1,82 m e azimute plano 222°32’57” 
até o marco M-792, de coordenada N = 9.903.209,54m e E = 190.278,45m; 
1,26 m e azimute plano 218°14’02” até o marco M-793, de coordenada N 
= 9.903.208,55m e E = 190.277,67m; 1,27 m e azimute plano 214°26’20” 
até o marco M-794, de coordenada N = 9.903.207,50m e E = 190.276,95m; 
22,47 m e azimute plano 212°42’00” até o marco M-795, de coordenada N 
= 9.903.188,59m e E = 190.264,81m; 23,20 m e azimute plano 213°06’28” 
até o marco M-796, de coordenada N = 9.903.169,16m e E = 190.252,14m; 
1,10 m e azimute plano 211°13’55” até o marco M-797, de coordenada N 
= 9.903.168,22m e E = 190.251,57m; 1,48 m e azimute plano 207°46’36” 
até o marco M-798, de coordenada N = 9.903.166,91m e E = 190.250,88m; 
42,69 m e azimute plano 205°43’29” até o marco M-799, de coordenada N 
= 9.903.128,45m e E = 190.232,35m; 2,01 m e azimute plano 202°51’41” 
até o marco M-800, de coordenada N = 9.903.126,60m e E = 190.231,57m; 
1,32 m e azimute plano 198°09’34” até o marco M-801, de coordenada N 
= 9.903.125,35m e E = 190.231,16m; 43,13 m e azimute plano 196°10’57” 
até o marco M-802, de coordenada N = 9.903.083,93m e E = 190.219,14m; 
23,11 m e azimute plano 209°52’15” até o marco M-803, de coordenada N 
= 9.903.063,89m e E = 190.207,63m; 2,46 m e azimute plano 206°15’11” 
até o marco M-804, de coordenada N = 9.903.061,68m e E = 190.206,54m; 
24,57 m e azimute plano 202°49’08” até o marco M-805, de coordenada N 
= 9.903.039,03m e E = 190.197,01m; 0,76 m e azimute plano 201°31’21” 
até o marco M-806, de coordenada N = 9.903.038,32m e E = 190.196,73m; 
27,01 m e azimute plano 200°38’08” até o marco M-807, de coordenada N 
= 9.903.013,04m e E = 190.187,21m; 0,25 m e azimute plano 201°22’14” 
até o marco M-808, de coordenada N = 9.903.012,81m e E = 190.187,12m; 
1,70 m e azimute plano 197°28’29” até o marco M-809, de coordenada N 
= 9.903.011,19m e E = 190.186,61m; 95,30 m e azimute plano 195°05’00” 
até o marco M-810, de coordenada N = 9.902.919,17m e E = 190.161,81m; 
62,69 m e azimute plano 196°04’02” até o marco M-811, de coordenada N 
= 9.902.858,93m e E = 190.144,46m; 38,73 m e azimute plano 197°03’18” 
até o marco M-812, de coordenada N = 9.902.821,90m e E = 190.133,10m; 
34,73 m e azimute plano 201°25’51” até o marco M-813, de coordenada N 
= 9.902.789,57m e E = 190.120,41m; 46,07 m e azimute plano 205°32’50” 
até o marco M-814, de coordenada N = 9.902.748,00m e E = 190.100,54m; 
46,62 m e azimute plano 211°43’59” até o marco M-815, de coordenada N 
= 9.902.708,35m e E = 190.076,02m; 61,81 m e azimute plano 215°16’45” 
até o marco M-816, de coordenada N = 9.902.657,89m e E = 190.040,32m; 
42,35 m e azimute plano 220°01’44” até o marco M-817, de coordenada N 
= 9.902.625,46m e E = 190.013,08m; 36,61 m e azimute plano 236°37’21” 
até o marco M-818, de coordenada N = 9.902.605,32m e E = 189.982,51m; 
16,45 m e azimute plano 267°29’27” até o marco M-819, de coordenada N 
= 9.902.604,60m e E = 189.966,08m; 50,27 m e azimute plano 281°24’54” 
até o marco M-820, de coordenada N = 9.902.614,55m e E = 189.916,80m; 
87,89 m e azimute plano 283°04’47” até o marco M-821, de coordenada N 
= 9.902.634,44m e E = 189.831,19m; 0,84 m e azimute plano 281°42’45” 
até o marco M-822, de coordenada N = 9.902.634,61m e E = 189.830,37m; 
164,55 m e azimute plano 280°39’13” até o marco M-823, de coordenada 
N = 9.902.665,03m e E = 189.668,66m; 0,25 m e azimute plano 
281°46’06” até o marco M-824, de coordenada N = 9.902.665,08m e E = 
189.668,42m; 0,38 m e azimute plano 278°58’21” até o marco M-825, de 
coordenada N = 9.902.665,14m e E = 189.668,04m; 149,23 m e azimute 
plano 278°51’43” até o marco M-826, de coordenada N = 9.902.688,13m 
e E = 189.520,59m; 75,29 m e azimute plano 281°35’04” até o marco 
M-827, de coordenada N = 9.902.703,25m e E = 189.446,83m; 0,57 m e 
azimute plano 281°06’47” até o marco M-828, de coordenada N = 
9.902.703,36m e E = 189.446,27m; 1,47 m e azimute plano 277°48’01” 
até o marco M-829, de coordenada N = 9.902.703,56m e E = 189.444,81m; 
1,46 m e azimute plano 273°31’39” até o marco M-830, de coordenada N 
= 9.902.703,65m e E = 189.443,35m; 19,10 m e azimute plano 271°31’49” 
até o marco M-831, de coordenada N = 9.902.704,16m e E = 189.424,26m; 
0,55 m e azimute plano 271°02’30” até o marco M-832, de coordenada N 
= 9.902.704,17m e E = 189.423,71m; 1,28 m e azimute plano 268°12’36” 
até o marco M-833, de coordenada N = 9.902.704,13m e E = 189.422,43m; 
1,28 m e azimute plano 264°36’08” até o marco M-834, de coordenada N 
= 9.902.704,01m e E = 189.421,16m; 33,13 m e azimute plano 262°38’51” 
até o marco M-835, de coordenada N = 9.902.699,77m e E = 189.388,30m; 
0,94 m e azimute plano 261°26’21” até o marco M-836, de coordenada N 
= 9.902.699,63m e E = 189.387,37m; 1,10 m e azimute plano 257°58’40” 
até o marco M-837, de coordenada N = 9.902.699,40m e E = 189.386,29m; 
55,53 m e azimute plano 256°47’59” até o marco M-838, de coordenada N 
= 9.902.686,72m e E = 189.332,23m; 2,38 m e azimute plano 253°23’35” 
até o marco M-839, de coordenada N = 9.902.686,04m e E = 189.329,95m; 
92,19 m e azimute plano 249°59’12” até o marco M-840, de coordenada N 
= 9.902.654,49m e E = 189.243,33m; 58,83 m e azimute plano 251°47’35” 
até o marco M-841, de coordenada N = 9.902.636,11m e E = 189.187,45m; 

0,65 m e azimute plano 251°00’12” até o marco M-842, de coordenada N 
= 9.902.635,90m e E = 189.186,84m; 0,78 m e azimute plano 249°00’54” 
até o marco M-843, de coordenada N = 9.902.635,62m e E = 189.186,11m; 
19,48 m e azimute plano 247°42’05” até o marco M-844, de coordenada N 
= 9.902.628,23m e E = 189.168,09m; 1,35 m e azimute plano 245°54’29” 
até o marco M-845, de coordenada N = 9.902.627,68m e E = 189.166,86m; 
1,36 m e azimute plano 241°55’39” até o marco M-846, de coordenada N 
= 9.902.627,04m e E = 189.165,66m; 0,29 m e azimute plano 239°02’10” 
até o marco M-847, de coordenada N = 9.902.626,89m e E = 189.165,41m; 
97,17 m e azimute plano 239°06’22” até o marco M-848, de coordenada N 
= 9.902.577,00m e E = 189.082,03m; 49,73 m e azimute plano 241°24’35” 
até o marco M-849, de coordenada N = 9.902.553,20m e E = 189.038,36m; 
51,07 m e azimute plano 244°35’39” até o marco M-850, de coordenada N 
= 9.902.531,29m e E = 188.992,23m; 1,12 m e azimute plano 242°58’42” 
até o marco M-851, de coordenada N = 9.902.530,78m e E = 188.991,23m; 
43,93 m e azimute plano 241°23’56” até o marco M-852, de coordenada N 
= 9.902.509,75m e E = 188.952,66m; 37,06 m e azimute plano 242°05’12” 
até o marco M-853, de coordenada N = 9.902.492,40m e E = 188.919,91m; 
0,60 m e azimute plano 241°18’50” até o marco M-854, de coordenada N 
= 9.902.492,11m e E = 188.919,38m; 110,94 m e azimute plano 
240°22’32” até o marco M-855, de coordenada N = 9.902.437,27m e E = 
188.822,94m; 0,14 m e azimute plano 236°18’36” até o marco M-856, de 
coordenada N = 9.902.437,19m e E = 188.822,82m; 0,53 m e azimute 
plano 239°35’20” até o marco M-857, de coordenada N = 9.902.436,92m 
e E = 188.822,36m; 108,82 m e azimute plano 238°26’54” até o marco 
M-858, de coordenada N = 9.902.379,98m e E = 188.729,63m; 1,30 m e 
azimute plano 236°18’36” até o marco M-859, de coordenada N = 
9.902.379,26m e E = 188.728,55m; 1,30 m e azimute plano 233°07’48” 
até o marco M-860, de coordenada N = 9.902.378,48m e E = 188.727,51m; 
69,53 m e azimute plano 231°00’25” até o marco M-861, de coordenada N 
= 9.902.334,73m e E = 188.673,47m; 0,37 m e azimute plano 229°23’55” 
até o marco M-862, de coordenada N = 9.902.334,49m e E = 188.673,19m; 
1,68 m e azimute plano 227°39’27” até o marco M-863, de coordenada N 
= 9.902.333,36m e E = 188.671,95m; 20,17 m e azimute plano 225°08’26” 
até o marco M-864, de coordenada N = 9.902.319,13m e E = 188.657,65m; 
1,82 m e azimute plano 222°32’57” até o marco M-865, de coordenada N 
= 9.902.317,79m e E = 188.656,42m; 1,77 m e azimute plano 217°11’37” 
até o marco M-866, de coordenada N = 9.902.316,38m e E = 188.655,35m; 
39,82 m e azimute plano 214°53’43” até o marco M-867, de coordenada N 
= 9.902.283,72m e E = 188.632,57m; 0,90 m e azimute plano 213°09’29” 
até o marco M-868, de coordenada N = 9.902.282,97m e E = 188.632,08m; 
33,68 m e azimute plano 212°19’35” até o marco M-869, de coordenada N 
= 9.902.254,51m e E = 188.614,07m; 31,76 m e azimute plano 212°13’45” 
até o marco M-870, de coordenada N = 9.902.227,64m e E = 188.597,13m; 
28,39 m e azimute plano 212°21’07” até o marco M-871, de coordenada N 
= 9.902.203,66m e E = 188.581,94m; 53,40 m e azimute plano 213°59’05” 
até o marco M-872, de coordenada N = 9.902.159,38m e E = 188.552,09m; 
44,42 m e azimute plano 215°48’44” até o marco M-873, de coordenada N 
= 9.902.123,36m e E = 188.526,10m; 21,67 m e azimute plano 271°01’52” 
até o marco M-874, de coordenada N = 9.902.123,75m e E = 188.504,43m; 
0,38 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-875, de coordenada N 
= 9.902.123,75m e E = 188.504,05m; 1,54 m e azimute plano 267°46’08” 
até o marco M-876, de coordenada N = 9.902.123,69m e E = 188.502,51m; 
1,55 m e azimute plano 263°20’00” até o marco M-877, de coordenada N 
= 9.902.123,51m e E = 188.500,97m; 27,36 m e azimute plano 261°06’21” 
até o marco M-878, de coordenada N = 9.902.119,28m e E = 188.473,94m; 
0,41 m e azimute plano 260°04’26” até o marco M-879, de coordenada N 
= 9.902.119,21m e E = 188.473,54m; 1,89 m e azimute plano 257°08’31” 
até o marco M-880, de coordenada N = 9.902.118,79m e E = 188.471,70m; 
39,01 m e azimute plano 254°32’20” até o marco M-881, de coordenada N 
= 9.902.108,39m e E = 188.434,10m; 81,71 m e azimute plano 257°51’44” 
até o marco M-882, de coordenada N = 9.902.091,21m e E = 188.354,22m; 
53,99 m e azimute plano 261°38’25” até o marco M-883, de coordenada N 
= 9.902.083,36m e E = 188.300,80m; 0,49 m e azimute plano 261°42’10” 
até o marco M-884, de coordenada N = 9.902.083,29m e E = 188.300,32m; 
93,49 m e azimute plano 260°13’57” até o marco M-885, de coordenada N 
= 9.902.067,43m e E = 188.208,19m; 29,75 m e azimute plano 260°47’39” 
até o marco M-886, de coordenada N = 9.902.062,67m e E = 188.178,82m; 
30,24 m e azimute plano 351°51’52” até o marco M-887, de coordenada N 
= 9.902.092,61m e E = 188.174,54m; 0,67 m e azimute plano 351°23’04” 
até o marco M-888, de coordenada N = 9.902.093,27m e E = 188.174,44m; 
1,44 m e azimute plano 347°36’01” até o marco M-889, de coordenada N 
= 9.902.094,68m e E = 188.174,13m; 49,96 m e azimute plano 345°49’49” 
até o marco M-890, de coordenada N = 9.902.143,12m e E = 188.161,90m; 
0,93 m e azimute plano 345°04’07” até o marco M-891, de coordenada N 
= 9.902.144,02m e E = 188.161,66m; 41,02 m e azimute plano 343°09’03” 
até o marco M-892, de coordenada N = 9.902.183,28m e E = 188.149,77m; 
76,56 m e azimute plano 344°05’45” até o marco M-893, de coordenada N 
= 9.902.256,91m e E = 188.128,79m; 0,23 m e azimute plano 344°44’42” 
até o marco M-894, de coordenada N = 9.902.257,13m e E = 188.128,73m; 
160,39 m e azimute plano 343°26’30” até o marco M-895, de coordenada 
N = 9.902.410,87m e E = 188.083,02m; 0,21 m e azimute plano 
343°18’03” até o marco M-896, de coordenada N = 9.902.411,07m e E = 
188.082,96m; 140,33 m e azimute plano 342°50’45” até o marco M-897, 
de coordenada N = 9.902.545,16m e E = 188.041,57m; 44,65 m e azimu-
te plano 343°54’11” até o marco M-898, de coordenada N = 9.902.588,06m 
e E = 188.029,19m; 97,55 m e azimute plano 350°44’19” até o marco 
M-899, de coordenada N = 9.902.684,34m e E = 188.013,49m; 60,70 m 
e azimute plano 353°31’12” até o marco M-900, de coordenada N = 
9.902.744,65m e E = 188.006,64m; 113,83 m e azimute plano 355°10’57” 
até o marco M-901, de coordenada N = 9.902.858,08m e E = 187.997,08m; 
136,41 m e azimute plano 358°24’13” até o marco M-902, de coordenada 
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N = 9.902.994,44m e E = 187.993,28m; 0,57 m e azimute plano 
357°59’26” até o marco M-903, de coordenada N = 9.902.995,01m e E = 
187.993,26m; 152,43 m e azimute plano 356°45’57” até o marco M-904, 
de coordenada N = 9.903.147,20m e E = 187.984,66m; 2,39 m e azimute 
plano 353°30’02” até o marco M-905, de coordenada N = 9.903.149,57m 
e E = 187.984,39m; 1,74 m e azimute plano 347°23’59” até o marco 
M-906, de coordenada N = 9.903.151,27m e E = 187.984,01m; 1,74 m e 
azimute plano 342°17’34” até o marco M-907, de coordenada N = 
9.903.152,93m e E = 187.983,48m; 1,75 m e azimute plano 337°31’52” 
até o marco M-908, de coordenada N = 9.903.154,55m e E = 187.982,81m; 
1,74 m e azimute plano 332°42’02” até o marco M-909, de coordenada N 
= 9.903.156,10m e E = 187.982,01m; 1,74 m e azimute plano 327°24’10” 
até o marco M-910, de coordenada N = 9.903.157,57m e E = 187.981,07m; 
1,75 m e azimute plano 322°12’41” até o marco M-911, de coordenada N 
= 9.903.158,95m e E = 187.980,00m; 1,75 m e azimute plano 317°33’00” 
até o marco M-912, de coordenada N = 9.903.160,24m e E = 187.978,82m; 
1,75 m e azimute plano 312°27’00” até o marco M-913, de coordenada N 
= 9.903.161,42m e E = 187.977,53m; 2,26 m e azimute plano 306°43’04” 
até o marco M-914, de coordenada N = 9.903.162,77m e E = 187.975,72m; 
19,07 m e azimute plano 303°28’24” até o marco M-915, de coordenada N 
= 9.903.173,29m e E = 187.959,81m; 1,23 m e azimute plano 301°45’34” 
até o marco M-916, de coordenada N = 9.903.173,94m e E = 187.958,76m; 
1,74 m e azimute plano 297°17’58” até o marco M-917, de coordenada N 
= 9.903.174,74m e E = 187.957,21m; 1,74 m e azimute plano 292°35’41” 
até o marco M-918, de coordenada N = 9.903.175,41m e E = 187.955,60m; 
2,36 m e azimute plano 286°30’47” até o marco M-919, de coordenada N 
= 9.903.176,08m e E = 187.953,34m; 62,09 m e azimute plano 283°12’05” 
até o marco M-920, de coordenada N = 9.903.190,26m e E = 187.892,89m; 
0,32 m e azimute plano 282°43’28” até o marco M-921, de coordenada N 
= 9.903.190,33m e E = 187.892,58m; 103,64 m e azimute plano 
282°16’41” até o marco M-922, de coordenada N = 9.903.212,37m e E = 
187.791,31m; 0,82 m e azimute plano 281°18’36” até o marco M-923, de 
coordenada N = 9.903.212,53m e E = 187.790,51m; 1,77 m e azimute 
plano 277°26’43” até o marco M-924, de coordenada N = 9.903.212,76m 
e E = 187.788,75m; 55,34 m e azimute plano 274°52’19” até o marco 
M-925, de coordenada N = 9.903.217,46m e E = 187.733,61m; 1,71 m e 
azimute plano 272°20’39” até o marco M-926, de coordenada N = 
9.903.217,53m e E = 187.731,90m; 1,85 m e azimute plano 267°12’53” 
até o marco M-927, de coordenada N = 9.903.217,44m e E = 187.730,05m; 
73,94 m e azimute plano 264°38’44” até o marco M-928, de coordenada N 
= 9.903.210,54m e E = 187.656,43m; 42,89 m e azimute plano 265°03’04” 
até o marco M-929, de coordenada N = 9.903.206,84m e E = 187.613,70m; 
80,12 m e azimute plano 265°49’12” até o marco M-930, de coordenada N 
= 9.903.201,00m e E = 187.533,79m; 1,25 m e azimute plano 264°00’54” 
até o marco M-931, de coordenada N = 9.903.200,87m e E = 187.532,55m; 
35,31 m e azimute plano 262°15’11” até o marco M-932, de coordenada N 
= 9.903.196,11m e E = 187.497,56m; 0,80 m e azimute plano 260°39’19” 
até o marco M-933, de coordenada N = 9.903.195,98m e E = 187.496,77m; 
1,74 m e azimute plano 257°23’59” até o marco M-934, de coordenada N 
= 9.903.195,60m e E = 187.495,07m; 1,75 m e azimute plano 252°42’17” 
até o marco M-935, de coordenada N = 9.903.195,08m e E = 187.493,40m; 
1,50 m e azimute plano 247°42’10” até o marco M-936, de coordenada N 
= 9.903.194,51m e E = 187.492,01m; 25,59 m e azimute plano 245°38’55” 
até o marco M-937, de coordenada N = 9.903.183,96m e E = 187.468,70m; 
1,99 m e azimute plano 242°47’28” até o marco M-938, de coordenada N 
= 9.903.183,05m e E = 187.466,93m; 1,33 m e azimute plano 238°13’23” 
até o marco M-939, de coordenada N = 9.903.182,35m e E = 187.465,80m; 
1,32 m e azimute plano 234°15’37” até o marco M-940, de coordenada N 
= 9.903.181,58m e E = 187.464,73m; 20,73 m e azimute plano 232°23’21” 
até o marco M-941, de coordenada N = 9.903.168,93m e E = 187.448,31m; 
0,86 m e azimute plano 231°07’56” até o marco M-942, de coordenada N 
= 9.903.168,39m e E = 187.447,64m; 2,04 m e azimute plano 226°59’19” 
até o marco M-943, de coordenada N = 9.903.167,00m e E = 187.446,15m; 
20,55 m e azimute plano 224°05’35” até o marco M-944, de coordenada N 
= 9.903.152,24m e E = 187.431,85m; 1,41 m e azimute plano 222°24’38” 
até o marco M-945, de coordenada N = 9.903.151,20m e E = 187.430,90m; 
59,15 m e azimute plano 220°04’33” até o marco M-946, de coordenada N 
= 9.903.105,94m e E = 187.392,82m; 69,97 m e azimute plano 220°33’15” 
até o marco M-947, de coordenada N = 9.903.052,78m e E = 187.347,33m; 
0,21 m e azimute plano 221°11’09” até o marco M-948, de coordenada N 
= 9.903.052,62m e E = 187.347,19m; 0,63 m e azimute plano 219°13’32” 
até o marco M-949, de coordenada N = 9.903.052,13m e E = 187.346,79m; 
70,22 m e azimute plano 218°07’47” até o marco M-950, de coordenada N 
= 9.902.996,89m e E = 187.303,43m; 115,34 m e azimute plano 
218°50’40” até o marco M-951, de coordenada N = 9.902.907,06m e E = 
187.231,09m; 112,97 m e azimute plano 220°06’48” até o marco M-952, 
de coordenada N = 9.902.820,66m e E = 187.158,30m; 33,60 m e azimu-
te plano 230°51’29” até o marco M-953, de coordenada N = 9.902.799,45m 
e E = 187.132,24m; 14,93 m e azimute plano 242°49’01” até o marco 
M-954, de coordenada N = 9.902.792,63m e E = 187.118,96m; 29,20 m 
e azimute plano 251°02’16” até o marco M-955, de coordenada N = 
9.902.783,14m e E = 187.091,34m; 33,58 m e azimute plano 261°38’35” 
até o marco M-956, de coordenada N = 9.902.778,26m e E = 187.058,12m; 
12,27 m e azimute plano 267°23’05” até o marco M-957, de coordenada N 
= 9.902.777,70m e E = 187.045,86m; deste, segue pelos limites iBGE 
(2020) de curuçá/Marapanim, com a seguinte distância 982,70 m e azimu-
te plano 19°10’31” até o marco M-958, de coordenada N = 9.903.705,88m 
e E = 187.368,64m; 0,58 m e azimute plano 19°03’28” até o marco M-959, 
de coordenada N = 9.903.706,43m e E = 187.368,83m; 130,70 m e 
azimute plano 19°10’31” até o marco M-960, de coordenada N = 
9.903.829,88m e E = 187.411,76m; 10,25 m e azimute plano 15°47’58” 
até o marco M-961, de coordenada N = 9.903.839,74m e E = 187.414,55m; 

811,17 m e azimute plano 15°49’10” até o marco M-962, de coordenada N 
= 9.904.620,19m e E = 187.635,68m; 1.341,37 m e azimute plano 
15°49’10” até o marco M-963, de coordenada N = 9.905.910,76m e E = 
188.001,35m; 5,68 m e azimute plano 15°50’54” até o marco M-964, de 
coordenada N = 9.905.916,22m e E = 188.002,90m; 2.764,32 m e azimu-
te plano 15°49’14” até o marco M-965, de coordenada N = 9.908.575,83m 
e E = 188.756,53m; 5,88 m e azimute plano 15°47’05” até o marco M-966, 
de coordenada N = 9.908.581,49m e E = 188.758,13m; 1.930,03 m e 
azimute plano 15°49’19” até o marco M-967, de coordenada N = 
9.910.438,40m e E = 189.284,35m; 418,24 m e azimute plano 15°49’48” 
até o marco M-968, de coordenada N = 9.910.840,78m e E = 189.398,44m; 
4,00 m e azimute plano 15°48’28” até o marco M-969, de coordenada N = 
9.910.844,63m e E = 189.399,53m; 2.082,16 m e azimute plano 15°49’54” 
até o marco M-970, de coordenada N = 9.912.847,81m e E = 189.967,57m; 
deste, segue confrontando com os limites da fazenda Beija flor ii Parcela 
ii, com a seguinte distância 39,33 m e azimute plano 86°36’13” até o 
marco M-971, de coordenada N = 9.912.850,14m e E = 190.006,83m; 
90,44 m e azimute plano 79°02’35” até o marco M-972, de coordenada N 
= 9.912.867,33m e E = 190.095,62m; 57,80 m e azimute plano 92°16’51” 
até o marco M-973, de coordenada N = 9.912.865,03m e E = 190.153,37m; 
103,97 m e azimute plano 98°09’21” até o marco M-974, de coordenada N 
= 9.912.850,28m e E = 190.256,29m; 111,11 m e azimute plano 
108°15’49” até o marco M-975, de coordenada N = 9.912.815,46m e E = 
190.361,80m; 52,41 m e azimute plano 106°33’40” até o marco M-976, de 
coordenada N = 9.912.800,52m e E = 190.412,04m; 68,13 m e azimute 
plano 109°34’14” até o marco M-977, de coordenada N = 9.912.777,70m 
e E = 190.476,23m; 245,00 m e azimute plano 79°24’50” até o marco 
M-978, de coordenada N = 9.912.822,71m e E = 190.717,06m; 105,60 m 
e azimute plano 64°34’23” até o marco M-979, de coordenada N = 
9.912.868,05m e E = 190.812,43m; 100,54 m e azimute plano 64°33’32” 
até o marco M-980, de coordenada N = 9.912.911,24m e E = 190.903,22m; 
117,42 m e azimute plano 64°34’11” até o marco M-981, de coordenada N 
= 9.912.961,66m e E = 191.009,26m; 116,32 m e azimute plano 69°43’25” 
até o marco M-982, de coordenada N = 9.913.001,97m e E = 191.118,37m; 
170,37 m e azimute plano 69°43’41” até o marco M-983, de coordenada N 
= 9.913.061,00m e E = 191.278,19m; 138,80 m e azimute plano 54°38’01” 
até o marco M-984, de coordenada N = 9.913.141,34m e E = 191.391,38m; 
138,82 m e azimute plano 54°37’45” até o marco M-985, de coordenada N 
= 9.913.221,70m e E = 191.504,58m; 144,50 m e azimute plano 48°03’07” 
até o marco M-986, de coordenada N = 9.913.318,29m e E = 191.612,05m; 
98,21 m e azimute plano 48°03’00” até o marco M-987, de coordenada N 
= 9.913.383,94m e E = 191.685,09m; 97,48 m e azimute plano 48°00’52” 
até o marco M-988, de coordenada N = 9.913.449,15m e E = 191.757,55m; 
102,00 m e azimute plano 55°50’56” até o marco M-989, de coordenada N 
= 9.913.506,41m e E = 191.841,96m; 124,96 m e azimute plano 41°43’37” 
até o marco M-990, de coordenada N = 9.913.599,67m e E = 191.925,13m; 
1.633,31 m e azimute plano 265°47’27” até o marco M-991, de coordena-
da N = 9.913.479,79m e E = 190.296,23m; 267,32 m e azimute plano 
352°07’03” até o marco M-992, de coordenada N = 9.913.744,58m e E = 
190.259,57m; 38,97 m e azimute plano 264°18’57” até o marco M-993, de 
coordenada N = 9.913.740,72m e E = 190.220,79m; deste, segue pelos 
limites iBGE (2020) de curuçá/Marapanim, com a seguinte distância 
216,20 m e azimute plano 15°49’52” até o marco M-994, de coordenada N 
= 9.913.948,72m e E = 190.279,77m; 1,92 m e azimute plano 15°59’11” 
até o marco M-995, de coordenada N = 9.913.950,57m e E = 190.280,30m; 
deste, segue fazenda Nossa Senhora de aparecida, com a seguinte distân-
cia  1.545,33 m e azimute plano 15°49’59” até o marco M-996, de coorde-
nada N = 9.915.437,27m e E = 190.701,92m; 1.136,71 m e azimute plano 
77°59’57” até o marco M-997, de coordenada N = 9.915.673,62m e E = 
191.813,79m; 4,56 m e azimute plano 77°58’32” até o marco M-998, de 
coordenada N = 9.915.674,57m e E = 191.818,25m; 1.944,74 m e azimu-
te plano 77°59’59” até o marco M-999, de coordenada N = 9.916.078,91m 
e E = 193.720,49m; 1,39 m e azimute plano 77°57’46” até o marco 
M-1000, de coordenada N = 9.916.079,20m e E = 193.721,85m; 293,93 
m e azimute plano 78°00’01” até o marco M-1001, de coordenada N = 
9.916.140,31m e E = 194.009,36m; 272,79 m e azimute plano 355°46’36” 
até o marco M-1002, de coordenada N = 9.916.412,36m e E = 
193.989,27m; 0,16 m e azimute plano 356°25’25” até o marco M-1003, de 
coordenada N = 9.916.412,52m e E = 193.989,26m; 169,16 m e azimute 
plano 355°46’33” até o marco M-1004, de coordenada N = 9.916.581,22m 
e E = 193.976,80m; 52,29 m e azimute plano 354°32’05” até o marco 
M-1005, de coordenada N = 9.916.633,27m e E = 193.971,82m; 86,99 m 
e azimute plano 352°36’11” até o marco M-1006, de coordenada N = 
9.916.719,54m e E = 193.960,62m; 77,38 m e azimute plano 352°35’48” 
até o marco M-1007, de coordenada N = 9.916.796,27m e E = 
193.950,65m; 0,26 m e azimute plano 353°25’05” até o marco M-1008, de 
coordenada N = 9.916.796,53m e E = 193.950,62m; 136,47 m e azimute 
plano 352°36’09” até o marco M-1009, de coordenada N = 9.916.931,86m 
e E = 193.933,05m; 0,41 m e azimute plano 351°40’28” até o marco 
M-1010, de coordenada N = 9.916.932,27m e E = 193.932,99m;  deste, 
segue confrontando com os limites da Gleba Estadual Marapanim Parte-d, 
com a seguinte distância  169,34 m e azimute plano 352°36’12” até o 
marco M-1011, de coordenada N = 9.917.100,20m e E = 193.911,19m; 
26,03 m e azimute plano 46°18’27” até o marco M-1012, de coordenada N 
= 9.917.118,18m e E = 193.930,01m; 0,26 m e azimute plano 46°32’53” 
até o marco M-1013, de coordenada N = 9.917.118,36m e E = 
193.930,20m; 223,24 m e azimute plano 46°18’25” até o marco M-1014, 
de coordenada N = 9.917.272,57m e E = 194.091,61m; 0,03 m e azimute 
plano 45°00’00” até o marco M-1015, de coordenada N = 9.917.272,59m 
e E = 194.091,63m; 138,28 m e azimute plano 46°18’25” até o marco 
M-1016, de coordenada N = 9.917.368,11m e E = 194.191,61m; 89,92 m 
e azimute plano 89°07’14” até o marco M-1017, de coordenada N = 
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9.917.369,49m e E = 194.281,52m; 0,25 m e azimute plano 90°00’00” até 
o marco M-1018, de coordenada N = 9.917.369,49m e E = 194.281,77m;  
55,66 m e azimute plano 89°06’53” m até o marco M-001, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão ge-
orreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir de coordenada N 
m e E m, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, tendo como datum o SirGaS2000. 
Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção U T M.
ressalta-se que a área deduzida refere-se à Gleba Estadual, de matrícula 
4.526, lv. 2-Q, fls. 265 da Gleba “Sítio Santa fé”, com 61,9293 ha.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de Marapanim.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 655803

.

.

diÁria
.

Portaria Nº0532 de 12/05/2021
objetivo:regularização fundiária
Municipio:Moju
Periodo: 17.05 a 15.06.2021(29,5)diárias
Servidores:
5957-323/1-ingrid cassia Porto lima-Técnico/dEaf
5721-3623/1-rosiane cristina Pimentel Pantoja-Técnico/dEaf
3170-284/1-Juraci oliveira de lima-auxiliar administrativo
3166-791/1-Jorge da Silva Santos-Engenheiro
231-32/1-iranildo Vicenta da Silva-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
Portaria Nº0533 de 12/05/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:ananindeua
Periodo: 17.05 a 31.05.2021(7,5)diárias
Servidores:
3167-569/1-antonio carlos Souza da costa- aux.administrativo
5936-467/2-andrezza cristina farias fonseca-Tecnico/dEaf
5903-565/2-José livaldo Santos dos Santos-assist.administrativo
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 655625
Portaria Nº 0535/2021 de 13/05/2021
objetivo:diligência ao fórum de Benevides/Pa
Periodo:18.05.2021
Servidores:
5558-9694/2-Tiago de lima ferreira-ouvidor
3170-454/1-Manoel dos anjos Santos Nepomuceno-Motorista
ordenador-Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 655820

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
NÚcLeo de GereNciaMeNto do ParÁ rUraL

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 002/2021
objeto: aquisição de pequenos animais e rações para atender as demandas 
das comunidades, necessária para melhor eficiência dos sistemas produti-
vos a serem trabalhados e da gestão de seus projetos e equipamentos para 
execução dos cursos agrícolas.
responsável pelo certame: Messias ferreira do Nascimento filho
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data de abertura: 28/05/2021
Hora da abertura: 09:00 horas (horário de Brasília)
orçamento:
Programa de Trabalho nº 04608149187150000
fonte de recurso 0301000000
Natureza da despesa 339030
UG 280101
Plano interno 20dEf402718
ordenador de despesa: fEliPE coElHo PicaNÇo
o texto integral do presente Edital, bem como seus anexos, estarão dis-
ponível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.comprasnet.
gov.br e www.pararural.pa.gov.br a partir do dia 14/05/2021.
fEliPE coElHo PicaNÇo
GErENTE EXEcUTiVo

Protocolo: 655633

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 2198/ 2021 – adePara, de 11 de Maio de 2021.
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 a 83, da lei nº. 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda os laudos/ atestados médicos, acompanhados de 
suas respectivas perícias médicas;
rESolVE:
coNcEdEr as licENÇaS Para TraTaMENTo dE SaÚdE E ProrroGaÇÃo 
dE licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE, aos servidores relacionados 
abaixo:

laudo Matrícula Nome dias licença Período de gozo

73837 5909025/1 Jose claubio Silva Galvão 14 Saúde 12/04/2021 a 
25/04/2021

73832 5908974/1 Sandra de Mamedes costa 13 Saúde 06/04/2021 a 
18/04/2021

73891 55586081/1 Paulino alexandre da Silva 
Neto 90 Prorrogação 04/03/2021 a 

01/06/2021

73884 5868254/2 Vicente Jose de Miranda 
Tibery 90 Prorrogação 03/05/2021 a 

31/07/2021

daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrÃo fariaS
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
Gerente da área de Gestão de Pessoas.
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 655451

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 2236 de 13 de Maio de 2021.
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor adEMir ValENTE rodriGUES matrícula n° 
54187759 para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 55/2018, firmado 
pela adEPará e Senaide felomena Sturm Maia cPf: 73361836204, que 
tem por objeto locação de imóvel no município de MoJU-Pa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adepará

Protocolo: 655672

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2237/2021: BENEficiá-
rio: MarcElo EdUardo fErrEira aMoraS;Matrícula: 51855545;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fon-
te:0261;objetivo: realizar despesa de pronto pagamento de prestação de 
serviço de locomoção, para suprir as demandas da comissão de levanta-
mento patrimonial em transito pela gerencia de Soure.Elemento de despe-
sa/ Valor: 339033/ r$1.800,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo 
dE alMEida HaGE.

Protocolo: 655460
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2240/2021: BENEfici-
ário: KariNNY fErrEira caMPoS;Matrícula: 57224168;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pes-
soa jurídica e aquisições de materiais diversos de consumo, para atender 
as necessidades da UlSa de Eldorado dos carajás.Elemento de despesa/ 
Valor: 339030/39 / r$2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo 
dE alMEida HaGE.

Protocolo: 655493

diÁria
.

Portaria 2239/2021 
objetivo realizar o levantamento patrimonial in loco nas unidades admi-
nistrativas da regional de Breves.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino:  BrEVES/Pa Servidor: 57173488/ 
WEBErT lUiZ SilVa dE QUEiroZ (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 12,5 
diáriaS / 17/05/2021 a 29/05/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE al-
MEida HaGE.

Protocolo: 655477
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Portaria 2238/2021 
objetivo realizar o levantamento patrimonial in loco nas unidades admi-
nistrativas da regional de Breves.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino:  BrEVES/Pa Servidor: 05870224/ 
aNa criSTiNa PiNHEiro da SilVa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 12,5 
diáriaS / 17/05/2021 a 29/05/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE al-
MEida HaGE.

Protocolo: 655473
Portaria 2234/2021 
objetivo realizar fiscalização em 10 Unidades Produtivas de Banana no 
município de altamira (distrito castelo de Sonhos e cachoeira da Serra). 
Os locais a serem fiscalizados ficam distantes da sede do município.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMira/Pa destino:  
alTaMira/Pa Servidor: 57223359/ MariNo BEcKEr (TÉcNico aGrÍco-
la) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 655415
Portaria 2235/2021 
objetivo realizar o levantamento patrimonial in loco nas unidades admi-
nistrativas da regional de Breves.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino:  BrEVES/Pa Servidor: 57223371/ 
criSTiaNE da SilVa dE fiGUEirEdo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 
12,5 diáriaS / 17/05/2021 a 29/05/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 655424
Portaria 2231/2021 
objetivo dar apoio em atividades de vacinação assistida em propriedades 
rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TailÂNdia/
Pa destino:  MoJU/Pa Servidor: 783/ EVa doS SaNToS floriaNo (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655392
Portaria 2232/2021 
Objetivo Realizar atendimento ao publico, notificação de vacinas, emis-
são de GTa e atualização cadastral de produtores.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino:  TailÂNdia/Pa 
Servidor: 55588821/ faBio MaciEl fUrTado (aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655395
Portaria 2233/2021 
Objetivo Realizar o atendimento ao publico, notificação de vacinas, emis-
são de GTa e atualização cadastral de produtores.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino:  TailÂNdia/Pa 
Servidor: 54193771/ EdSoN XaViEr NEVES (aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo) / 4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655404
Portaria 2230/2021 
Objetivo Realizar o atendimento ao publico, notificação de vacinas, emis-
são de GTa e atualização cadastral de produtores.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino:  MoJU/Pa Ser-
vidor: 5906123/ JacQUEliNE rodriGUES SaMPaio (aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655374
Portaria 2227/2021 
objetivo realizar controle populacional de morcegos hematófagos.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino:  
BoNiTo,PEiXE-Boi,QUaTiPUrU/Pa Servidor: 54196745/ clEoMENES dE-
MErVal PiMENTEl coSTa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 
diáriaS / 12/05/2021 a 15/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 655342
Portaria 2229/2021 
objetivo realizar controle populacional de morcegos hematófagos.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino:  
BoNiTo,PEiXE-Boi,QUaTiPUrU/Pa Servidor: 57201611/ GErlaN MaToS 
dE alVarENGa (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 12/05/2021 a 
15/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655354
Portaria 2228/2021 
objetivo realizar comprovação da vacina aftosa, atualização cadastral, na 
Vila capistrano de abreu.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: iTUPiraNGa/Pa destino:  MaraBá/Pa Servidor: 57173803/ Jo-
ElSoN dE SoUZa rEZENdE (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 
24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655348
Portaria 2226/2021 
Objetivo Realizar atendimento à notificação de doença nervosa, com coleta 
de material (SNc) e entrega do primeiro laudo (ifd) no referido municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do 
Pará/Pa destino:  BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 57225387/ 
fEliPE Baraldi SoBral (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico 
VETEriNário) / 0,5 diária / 03/05/2021 a 03/05/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655331
Portaria: 2252/2021 
Objetivo: Realizar levantamento e verificação da manutenção dos veículos 
da ADEPARÁ, IN LOCO, nas oficinas e remoção dos veículos que estão 
inservíveis e entrega de material de expediente e materiais de comba-
te de proteção contra a coVid 19 nos municípios.fundamento legal: lei 

5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: aBaETETUBa, TUcU-
rUÍ /Pa Servidor: 54195807/ roBErTo BorGES fErrEira (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 23/05/2021 a 29/05/2021.ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 655669
Portaria: 2251/2021 
objetivo: realizar atividades operacionais externas da cci, para cumpri-
mento do planejamento de controle Preventivo da avaliação das contas 
Públicas/2021.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: BE-
lÉM/Pa destino: Eldorado doS caraJáS, iPiXUNa do Pará, roNdoN 
do Pará /Pa Servidor: 73504163/TaTiaNE SUElY doS SaNToS BriTo 
(coordENador (a) do coNTrolE iNTErNo) / 5,5 diáriaS / 17/05/2021 
a 22/05/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 655630
Portaria: 2249/2021 
objetivo: realizar vacinação assistida em seis propriedades rurais de maior 
risco sanitário para febre aftosa. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: NoVa TiMBoTEUa/Pa destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS/ 
Pa Servidor: 05882729/BElcHior aNdradE carNEiro (aGENTE dE dE-
fESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 19/05/2021 a 21/05/2021 .orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655614
Portaria: 2250/2021 
Objetivo: Dar apoio na realização de vacinação agulha oficial de aftosa 
em duas propriedades de maior risco para febre aftosa, assim como atu-
alizar cadastro de outras espécies . fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: NoVa TiMBoTEUa/Pa destino: SaliNÓPoliS / Pa Ser-
vidor: 05882729/BElcHior aNdradE carNEiro (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 1,5 diária / 24/05/2021 a 25/05/2021 .ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655618
Portaria: 2247/2021 
Objetivo: Realizar fiscalizações em revendas agropecuárias.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEU BraNco/Pa desti-
no: NoVo rEParTiMENTo /Pa Servidor: 55586106/carloS alBErTo 
riBEiro filHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 
17/05/2021 a 21/05/2021 . ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655594
Portaria: 2248/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização em revendas agropecuárias.Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa Maria do Pará/Pa 
destino: iPiXUNa do Pará, MÃE do rio, ParaGoMiNaS /Pa Servidor: 
54193830/ JorGENor loUriNHo cardoSo (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 
DIÁRIAS / 10/05/2021 a 14/05/2021 .Ordenador: Jefferson Pinto de Oliveira

Protocolo: 655606
Portaria: 2244/2021 
objetivo: realizar controle populacional de morcegos hematófagos .fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa des-
tino: BoNiTo, PEiXE-Boi, QUaTiPUrU /Pa Servidor: 57224213/NElSoN 
JoSE dE liMa fErNaNdES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 
diáriaS / 12/05/2021 a 15/05/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 655539
Portaria 2241/2021 
objetivo realizar entrega de documentação na Gerencia regional e buscar 
veículo na oficina.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: 
iTUPiraNGa/Pa destino:  MaraBá/Pa Servidor: 57173803/ JoElSoN dE 
SoUZa rEZENdE (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 29/04/2021 a 
30/04/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 655499
Portaria 2242/2021 
objetivo realizar visitas de rotina nas unidades sob jurisdição desta ge-
rência, acompanhar as atividades e desempenho dos servidores durante o 
período da campanha de vacinação contra febre aftosa .fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: BrEU BraNco, 
GoiaNÉSia do Pará, JacUNdá, NoVo rEParTiMENTo, PacaJá/Pa Servi-
dor: 5905042/ EdiSlEY GoNÇalVES dE MacEdo (GErENTE) / 4,5 diáriaS 
/ 24/05/2021 a 28/05/2021 .ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 655523
Portaria 2243/2021 
objetivo: realizar, em conjunto com equipe local, ações de saneamento 
de foco de raiva dos Herbívoros, com vigilância epidemiológica, controle 
populacional de morcegos hematófagos e vacinação da área focal e peri-
focal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iNHaNGaPi/
Pa destino: SaNTa Maria do Pará , SÃo MiGUEl do GUaMá/ Pa Servi-
dor: 55588125/ JoYlSoN BENTES caNTo (MÉdico VETEriNário) / 4,5 
diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021 .ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 655531
Portaria: 2253/2021 
objetivo: dar apoio na realização da vacinação assistida de febre aftosa em 
doze propriedades de maior risco sanitário para febre aftosa, assim como 
atualizar cadastro de outras espécies.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: NoVa TiMBoTEUa/Pa destino: SaNTarÉM NoVo / 
Pa Servidor: 05882729/BElcHior aNdradE carNEiro (aGENTE dE dE-
fESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 26/05/2021 a 29/05/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655698
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aLteraÇÃo de FÉrias
.

eXcLUsÃo das FÉrias de Maio  21
Portaria Nº 1802, 26/04/21, Publicada no doe 34564, 27/04/21
Servidor: faBiaNa PoSSaTo, Matrícula: 57215435/2
Período aquisitivo: 2019/2020 ,Período de Gozo: 03.05.21 a 01.06.21
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrao fariaS
Gerente de área de Gestão de Pessoas
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 655420

.

.

oUtras MatÉrias
.

rePUBLicado Por iNcorreÇÕes:
editaL Processo seLetiVo siMPLiFicado N° 06/2021

o diretor da agência de defesa agropecuária do Pará – adEPará, no uso 
das suas atribuições legais, torna pública a realização do Processo Seletivo 
Simplificado – PSS para selecionar candidatos para desempenhar suas fun-
ções de fiscal Estadual agropecuário: Médico Veterinário, com vencimento 
de r$1.937,06 (um mil, novecentos e trinta e sete reais e seis centavos); 
função de fiscal Estadual agropecuário: Engenheiro agrônomo, com ven-
cimento de r$1.937,06 (um mil, novecentos e trinta e sete reais e seis 
centavos); para o função de Técnico de Nível Superior – assistente Social, 
com vencimento de r$1.560,76 (um mil quinhentos e sessenta reais e 
setenta e seis centavos); para a função de agente fiscal agropecuário, 
com vencimento de r$1.489,86 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove 
reais e oitenta e seis centavos); para função de auxiliar de campo, com 
vencimento de r$1.343,81 (um mil, trezentos e quatro três reais e oitenta 
e um centavos); para função de auxiliar operacional, com vencimento de 
r$1.100,00 (um mil e cem reais). a contratação temporária se dará para 
os municípios e agrovilas/distrito de: abel figueiredo, água azul do Norte, 
alenquer, almeirim, anapu, aurora do Pará, Belém, Bom Jesus do Tocan-
tins, Breves, castelo dos Sonhos, chaves, conceição do araguaia, cruzeiro 
do Sul, curionópolis, curralinho, dom Eliseu, Eldorado dos carajás, faro, 
floresta do araguaia, Garrafão do Norte, Goianésia do Pará, ipixuna do 
Pará, itaituba, Jacareacanga, Juruti, Moju, Monte alegre, Monte doura-
do, Moraes de almeida, Novo Progresso, oriximiná, Pacajá, Paragominas, 
Parauapebas, Piçarra, Placas, Prainha, rondon do Pará, Santa luzia do 
Pará, Santa Maria das Barreiras, Santa Maria do Uruará, Santarém Novo, 
São domingos do araguaia, São félix do Xingu, São Geraldo do araguaia, 
Serra azul, Tailândia, Terra Santa, Tomé-açu, Trairão, Tucumã, Ulianópolis, 
Uruará, Viseu, Vitória do Xingu e Xinguara e terá como fundamento  a 
lei complementar n° 07, de 25 de Setembro de 1991, alterada pela lei 
complementar n° 077, de 28 de dezembro de 2011, decreto Estadual n° 
1.230, de 26 de fevereiro de 2015, decreto Estadual n° 1.741, de 19 de 
abril de 2017, lei n° 6.482, de 17 de Setembro de 2002, decreto Estadual 
n° 0393, de 11 de Setembro de 2003, lei n° 6.824, de Janeiro de 2006, 
lei Estadual n° 5.810, de 24 de Janeiro de 1994, e de acordo com as dis-
posições deste Edital.
as inscrições estarão abertas no período de 17 a 19 de maio de 2021, e de-
verão ser efetuadas EXclUSiVaMENTE no sítio do SiProS, a saber, www.
sipros.pa.gov.br, para as funções anteriormente mencionadas, não sendo 
cobrada taxa de inscrição.
Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações constam 
do inteiro teor no Edital que se encontra divulgado no referido endereço 
eletrônico.
JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo
dirETor GEral/adEPara

Protocolo: 655660

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 0258/2021 – 11.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
T r a N S f E r i r, a pedido, a contar de 03.05.2021, o Extensionista 
rural i cláUdio aUGUSTo MarTiNS dE BarroS PErEira, - Matrícula nº 
5035961/1, da diretoria administrativa/diad/Escritório central, para exercer 
suas funções no Escritório local de Peixe Boi/regional de capanema.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0259/2021 – 11.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
i - c o N c E d E r, à auxiliar de administração, raiMUNda EroTildES 
MacHado fEiToSa– Matrícula nº 3178790/1, Suspensão do contrato de 
Trabalho, a contar de 30.04.2021 até 26.10.2021 (seis meses), de acordo 
com o artigo 45, capítulo V do regimento interno de Pessoal/riP.
ii - Esta decisão é de caráter revogável.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 655489

errata
.

errata de Portaria
Portaria: 0244/2021 – Publicada no doe n° 34.576 de 07/05/2021
onde se lê: Marcio da SilVa crUZ frEiTaS NaGaiSH
Leia-se: Márcio da SilVa crUZ frEiTaS NaGaiSHi

Protocolo: 655449

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 013/2021
Processo: 2021/217799
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTEN-
SÃo rUral do ESTado do Pará – EMaTEr/Pa, inscrita no cNPJ nº 
05.402.797/0001-77, e a Empresa SilVEira & dalMaS-ME, inscrita no 
cNPJ nº 27.745.509/0001-10.
do oBJETo: contratação de Empresa Especializada na aquisição e 2.000 
(duas mil) unidades de Placas de Registro Patrimonial, conforme especifi-
cações relacionadas no item 14 do Termo de referência e no item 01 deste 
Edital, para atender as necessidades desta empresa no Escritório central 
da EMaTEr-Pa, de acordo com as normas e diretrizes abaixo estabelecidas.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art 29, inciso ii da lei nº 
13.303/2016, considerando o valor para contratação, conforme o Parecer 
Jurídico nº 062/2021- aJUr.
Valor ESTiMado: r$ 3.720,00 (Três mil, Setecentos e Vinte reais) a ser 
pago via empenho, ficando no Valor Negociado via Chat Banparanet de R$ 
1.100,00 (Hum mil e cem reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Programa: 1291- MaNUTENÇÃo dE GESTÃo;
Projeto atividade: 8338-c – oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMiNiS-
TraTiVaS;
P.i: 4120008338 c
Elemento de despesa: 3390-30;
fonte: 0661 – rEcUrSoS PrÓPrioS
foro: Marituba-Estado do Pará
daTa: 13/05/2021.

Protocolo: 655408

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 054/2021;BENEficiária:laNa roBErTa 
rEiS doS SaNToS;MaTrÍcUla: 5938576;fUNÇÃo:PrESidENTE;oB-
JETiVo:ViaJar aoS MUNicÍPioS dE SaNTo aNTÔNio do TaUa E SÃo 
caETaNo dE odiVElaS, coM o oBJETiVo dE ProMoVEr rEUNiÕES 
adMiNiSTraTiVaS NoS rEfEridoS EScriTÓrioS locaiS, BEM coMo, 
VEificar oBraS coM PoSSiBilidadE dE iNaUGUraÇÃo; PErÍodo: 
26.05.2021;Nº dE diáriaS:0,5(MEia);dESTiNo:SaNTo aNTÔNio do 
TaUá E SÂo caETaNo dE odiVElaS;ordENador dE dESPESa:aNToNio 
claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 655436
Portaria de diaria Nº 055/2021;BENEficiária:laNa roBErTa 
rEiS doS SaNToS;MaTrÍcUla: 5938576;fUNÇÃo:PrESidENTE;oBJETi-
Vo:ViaJar aoS MUNicÍPioS dE cacHoEira do arari, SalVaTErra E 
SoUrE, coM o oBJETiVo dE ProMoVEr rEUNiÕES adMiNiSTraTiVaS 
NoS rEfEridoS EScriTÓrioS locaiS, BEM coMo, VEificar oBraS 
coM PoSSiBilidadE dE iNaUGUraÇÃo; PErÍodo: 27 E 28.05.2021;Nº 
dE diáriaS:1,5(UMa E MEia);dESTiNo:cacHoEira do arari, SalVa-
TErra E SoUrE;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇal-
VES do r. JUNior.

Protocolo: 655443
Portaria de diaria Nº 053/2021;BENEficiária:laNa roBErTa 
rEiS doS SaNToS;MaTrÍcUla: 5938576;fUNÇÃo:PrESidENTE;oBJE-
TiVo:ViaJar aoS MUNicÍPioS dE MaraPaNiM E iGaraPÉ-aÇU, coM o 
oBJETiVo dE ProMoVEr rEUNiÕES adMiNiSTraTiVaS NoS rEfEridoS 
EScriTÓrioS locaiS, BEM coMo, VEificar oBraS coM PoSSiBilida-
dE dE iNaUGUraÇÃo; PErÍodo: 25.05.2021;Nº dE diáriaS:0,5(MEia) 
;dESTiNo:MaraPaNiM E iGaraPÉ-aÇU;ordENador dE dESPESa:aNTo-
Nio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 655431
Portaria de diaria Nº 056/2021;BENEficiária:KEYla MarÍSia 
ValE doS SaNToS;MaTrÍcUla: 572242-05;fUNÇÃo:cHEfE dE GaBi-
NETE;oBJETiVo:acoMPaNHar a PrESidENTE da EMPrESa aoS MU-
NicÍPioS dE SoUrE, SalVaTErra E cacHoEira do arari, coMo irá 
ProMoVEr rEUNiÕES adMiNiSTraTiVaS NoS rEfEridoS EScriTÓrioS 
locaiS, BEM coMo,VErificar oBraS coM PoSSiBilidadE dE iNaUGU-
raÇÃo ;PErÍodo:27 dE 28.05.2021;Nº dE diáriaS:1,5(UMa E MEia);-
dESTiNo: SoUrE, SalVaTErra E cacHoEira do arari;ordENador dE 
dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 655468
Portaria de diaria Nº 057/2021;BENEficiário:roSiVal PoS-
SidÔNio do NaSciMENTo;MaTrÍcUla: 3175685/1;fUNÇÃo:dirETor 
TÉcNico;oBJETiVo:ViaJar aoS MUNicÍPioS dE SaNTo aNTÔNio do 
TaUá E SÃo caETaNo dE odiVElaS, coM o oBJETiVo dE ProMoVEr 
rEUNiÕES adMiNiSTraTiVaS NoS rEfEridoS EScriTÓrioS locaiS, 
BEM coMo, VEificar oBraS coM PoSSiBilidadE dE iNaUGUraÇÃo; 
PErÍodo: 26.05.2021;Nº dE diáriaS:0,5(MEia);dESTiNo:SaNTo aN-
TÔNio do TaUá E SÃo caETaNo dE odiVElaS;ordENador dE dESPE-
Sa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 655570
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Portaria de diaria Nº 059/2021;BENEficiário:cElSo PaUlo 
afoNSo JUNior;MaTrÍcUla: 5953138/1;fUNÇÃo:TÉc. PlaNEJaMENTo
-ENGº ciVil;oBJETiVo:ViaJar aoS MUNicÍPioS dE XiNGUara ,PacaJá 
E alTaMira, afiM dE ParTiciPar dE rEUNiÕES adMiNiSTraTiVaS NoS 
rEfEridoS EScriTÓrioS, ViSiTa EM oBraS, BEM coMo, rEUNiÃo rE-
fErENTE ao coNVÊNio cElEBrado ENTrE EMaTEr E NorTE ENErGia; 
PErÍodo: 16 a 22.05.2021;Nº dE diáriaS:6,5(SEiS E MEia);dESTi-
No:XiNGUara, PacaJá E alTaMira;ordENador dE dESPESa:aNToNio 
claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 655585
Portaria de diaria Nº 058/2021;BENEficiário:roSiVal PoS-
SidÔNio do NaSciMENTo;MaTrÍcUla: 3175685/1;fUNÇÃo:dirETor 
TÉcNico;oBJETiVo:ViaJar aoS MUNicÍPioS dE MaraPaNiM E iGara-
PÉ-aÇU, coM o oBJETiVo dE ProMoVEr rEUNiÕES adMiNiSTraTiVaS 
NoS rEfEridoS EScriTÓrioS locaiS, BEM coMo, VEificar oBraS 
coM PoSSiBilidadE dE iNaUGUraÇÃo; PErÍodo: 25.05.2021;Nº dE 
diáriaS:0,5(MEia);dESTiNo:MaraPaNiM E iGaraPÉ aÇU;ordENador 
dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 655645

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo rescisÃo UNiLateraL
Pelo presente instrumento de rescisão unilateral a Empresa de assistên-
cia Técnica e Extensão rural do Estado do Pará – EMaTEr-Pa, Empresa 
Pública Estadual, com sede na rodovia Br 316, KM 12, Marituba-Pará, 
inscrita no cNPJ sob o nº 05.402.797/0001-77, representada neste ato 
pela Sra. laNa roBErTa rEiS doS SaNToS, designada pelo decreto pu-
blicado no Diário Oficial do Estado nº 34.553, no dia 15 de abril de 2021, 
brasileira, casada, agrônoma, rG nº 2641916 – Polícia civil/Pa, cPf nº 
622.762.982-00, residente e domiciliada na rua José Monteiro, nº 65, 
altos, Bairro Mangueirão, cEP 66.640-485, cidade de Belém/Pa, resolve 
rescindir unilateralmente o 1º temo aditivo ao contrato administrativo Nº 
045/2020, cujo objeto é o fornecimento de Equipamentos de informática 
Diversos firmado com a empresa NS BARROS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
cNPJ: 15.316.645/0001-0, com sede na rodovia Br 174, KM 490, s/n, Boa 
Vista-rr, cEP: 69.339-899, de acordo com art. 69, inciso Vii, e art. 82 da 
lei n 13.303/16, o código civil Brasileiro, nos artigos 474 e 475, e con-
forme  cláusula oitava do contrato nº 045/2020. Tudo em conformidade 
com os  procedimentos adotados nos autos do processo administrativo nº  
2020/594275, a partir da publicação deste ato.
data da assinatura: 13/05/2021
Presidente: laNa roBErTa rEiS doS SaNToS

Protocolo: 655679

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

errata
.

errata de Portaria
Fica retificado publicação no DOE nº 34.573 de 05/05/2021.
onde lê-se: PORTARIA Nº 031/2021 – Exonerar da Função Gratificada
Leia-se: PorTaria Nº 031/2021 – Exonerar do cargo de chefe de divisão 
financeira e contábil
onde lê-se: PorTaria Nº 032/2021 – Nomear para desempenhar função 
Gratificada
Leia-se: PorTaria Nº 032/2021 – Nomear para desempenhar o cargo de 
chefe da divisão financeira e contábil
JoSÉ aNToNio Scaff filHo – diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 655714

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 00604/2021-dGaF/GaB/seMas, de 12.05.2021.
Nome: JoÃo foNSEca GoNÇalVES
Matrícula: 3255174/1
cargo: Técnico a
concessão: 300 (trezentos) dias de licença Prêmio
Períodos aquisitivos: triênios 2003/2006, 2006/2009, 2009/2012, 
2012/2015 e 2015/2018
Períodos de Gozo: 02/06/2021 a 28/03/2022
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 655488

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 00607/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2020/374684.
rESolVE:
I-DESIGNAR os servidores a seguir mencionados para atuar como fiscais 
do contrato nº 023/2021-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa E B car-
doSo EirEli, as servidoras, JaQUEliNE liSBoa da SilVa PalHETa , Ma-
trícula n° 57201675/1, como fiscal Titular, e BEATRIZ MELO DE FIGUEIRE-
DO SILVA, Matrícula nº 5936213/2, como fiscal suplente, a contar da data 
da publicação desta portaria.
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 13 de Maio de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 655412
Portaria Nº 00597/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2020/374839.
rESolVE:
I-DESIGNAR os servidores a seguir mencionados para atuar como fiscais do 
contrato nº 024/2021-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE MEio 
aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa E B cardoSo 
EirEli, as servidoras, EliZa dE SarGES aBrEU , Matrícula n° 57193757/1, 
como fiscal Titular, e ALINE SOARES DA SILVA, Matrícula nº 5946784/2, como 
fiscal suplente, a contar da data da publicação desta portaria.
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 12 de maio de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 655410

errata
.

errata da Portaria Nº 00417/2021-GaB/seMas de 
06/04/2021, PUBLicada No doe Nº 34.544 de 07/04/2021
oNde se LÊ:  Órgão cessionário: Prefeitura Municipal de Belém
Leia-se: Órgão cessionário: Secretaria Municipal de Meio ambiente

Protocolo: 655396
errata da PUBLicaÇÃo Nº 651361 de 04/05/2021, PUBLica-
da No doe Nº 34.572 de 04/05/2021.
oNde se LÊ: BrUNa STEfaNNY daS NEVES dE SoUZa
Leia-se: BrUNa STEfaNNY daS NEVES dE SoUSa
errata da PUBLicaÇÃo Nº 651361 de 04/05/2021, PUBLica-
da No doe Nº 34.572 de 04/05/2021.
oNde se LÊ: Maria aUGUSTa dE JESUS liMa fUNÇÃo: TÉcNico EM 
GESTÃo dE MEio
Leia-se: Maria aUGUSTa dE JESUS liMa

Protocolo: 655576
errata da Portaria de férias nº 591/2021 de 11/05/2021, publi-
cada no doe nº 34.581 de 12/05/2021
SErVidora; raiZa frEiTaS GoiS
onde se lê; período gozo de 10/05/2021 a 29/05/2021 e 13/10/2021 a 
22/10/2021
Leia-se; período de gozo de 10/05/2021 a 08/06/2021

Protocolo: 655799

coNtrato
.

coNtrato: 025/2021-seMas/Pa
Processo: PaE 2021/371171
dispensa de licitação 05/2021 SEMaS/Pa
objeto: aquisição de 3.000 máscaras faciais de tecido para proteção contra 
coVid-19, para atender as necessidades internas da Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade
Valor Total: r$ 12.000,00
Vigência: 13/05/2021 a 12/05/2022
assinatura: 13/05/2021
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; fonte 0116; 
Elemento 339030; Pi 4120008338c; ação 183714
contratado: associação Polo Produtivo Pará - fábrica Esperança (cNPJ 
07.553.026/0001-06)
Endereço: rua antonio Barreto, nº 1595, bairro Umarizal, cEP 66.055-
050, fone (91) 4042-1041, comercial@fabricaesperanca.org.br, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 655785
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de reVoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2020
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de manutenção predial, com fornecimento de mão de obra e de todos os 
materiais necessários à execução dos serviços.
a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE – 
SEMaS, informa que foi revogado com base no art. 49 da lei 8.666/93 o 
Pregão Eletrônico em epígrafe, com justificativa fundamentada no processo.
Belém, 13 de Maio de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará.

Protocolo: 655597

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo 005/2021
autorizo nos termos do artigo 24, inciso Xiii da lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com suas posteriores modificações, a Dispensa de Licita-
ção, referente ao Processo n° 2021/371171, de 09 de abril de 2021, que 
tem por objeto a contratação da empresa aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo 
Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 07.553.026/0001-06, com sede na 
rua antônio Barreto, nº 1595, cEP: 66.060-060, Bairro de fátima, Belém/
Pa, para aquisição de materiais de proteção e de higienização contra a 
coVid-19, para atender as necessidades internas da Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade, no valor global de r$ 12.000,00 (doze mil 
reais), conforme solicitação e fundamentação constante nos autos do processo.
Belém, 13 de maio de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 655781

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 002/2021
autorizo nos termos do artigo 25, caput da lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas posteriores modificações, a inexiGIbilidade DE LICITAÇÃO, 
referente ao Processo nº 2021/328534 de 25 de Março de 2021, que tem 
por objeto o pagamento de anuidade da aSSociaÇÃo BraSilEira dE 
ENTidadES ESTadUaiS dE MEio aMBiENTE - aBEMa, inscrita no cNPJ 
nº 01.641.281/0001-24, cito endereço: ST SHS quadra 6 a sala 513 Edif 
BraSil nº 2271, cEP: 70316-100, Bairro: asa Sul Brasília/df, referente 
ao valor global de r$ 21.649,25 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta e 
nove reais e vinte e cinco centavos), conforme fundamentação constante 
nos autos do processo.
Belém/Pa, 13 de maio de 2021
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 655823

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N°. 011/2021-seMas
considerando a tramitação do Processo licitatório n.º 2020/733576, e de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSÉ MaU-
ro dE liMa o` dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico 
n.º 011/2021 - SEMaS, cujo objeto é a contratação de empresa especia-
lizada para prestar serviços de manutenção a 3 (três) elevadores elétricos 
para transporte de passageiros, com fornecimento de peças de reposição, 
tendo como empresas vencedoras:
Empresa: Elevadores ok comércio de peças, componentes e serviços/
cnpj nº 04.615.616/0001-28  -cota Exclusiva ME/EPP (lei complementar 
123/2006 - art. 3)
lote 01 – Belém - Valor Total do lote r$. 12.250,00
lote 02- cimam – Valor total do lote: r$ 11.800,00
Empresa: conserp manutenção de elevedores/ cNPJ: 00.489.015/0001-65 
-cota Exclusiva ME/EPP (lei complementar 123/2006 - art. 3)
 lote 03: Magalhães  - Valor total do lote: r$ 13.700,00
Belém/Pa, 13 de Maio de 2021.
JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 655796

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°. 011/2021-seMas
A Pregoeira Oficial designada pela PORTARIA Nº 350/2021 – gab/semas, 
dE 18/03/2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV 
da lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências legais 
relativas ao processo licitatório n° 2020/733576, resolve adJUdicar o 
Pregão Eletrônico nº 011/2021 – SEMaS, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para prestar serviços de manutenção a 3 (três) 
elevadores elétricos para transporte de passageiros, com fornecimento de 
peças de reposição, conforme as empresas abaixo relacionadas:
Empresa: Elevadores ok comércio de peças, componentes e serviços/
cnpj nº 04.615.616/0001-28  -cota Exclusiva ME/EPP (lei complementar 
123/2006 - art. 3)
lote 01 – Belém - Valor Total do lote r$. 12.250,00
lote 02- cimam – Valor total do lote: r$ 11.800,00

Empresa: conserp manutenção de elevedores/ cNPJ: 00.489.015/0001-65 
-cota Exclusiva ME/EPP (lei complementar 123/2006 - art. 3)
 lote 03: Magalhães  - Valor total do lote: r$ 13.700,00
Belém/Pa, 13 de Maio de 2021.
KriSTiaNE Maia GlUcK PaUl
PrEGoEira/cPl/SEMaS

Protocolo: 655769

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 608/2021 - GaB/seMas 13 de Maio de 2021.
objetivo: destinação de animais silvestres.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: castanhal/Pa e Terra alta/Pa
Período: 14/05/2021– ½ - diária
Servidores:
- 57215617/1 - MoEMa lUiSE dE JESUS SaldaNHa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 6403561 - Maria aUGUSTa dE JESUS liMa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5620430/1 - fErNaNdo MESQUiTa riBEiro - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 655417
Portaria Nº 557/2021 - GaB/seMas 05 de Maio de 2021.
Objetivo: Realizar vistoria técnica prévia em área de manejo florestal de 
UPaS, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e rurópolis/Pa
Período: 17/05 a 21/05/2021– 04 e ½ - diárias.
Servidores:
- 57175268/1 - SToNE cESar caValcaNTE da coSTa - (Técnico em Ges-
tão de infra-Estrutura)
- 57235011/1 - EVErToN BarroS diaS - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 652380
Portaria Nº 577/2021 - GaB/seMas 06 de Maio de 2021.
objetivo: realizarem atividades de monitoramento da qualidade da água 
para atendimento das metas estabelecidas no Programa de Estímulo à di-
vulgação de dados de Qualidade de água – QUaliáGUa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa, conceição do araguaia/Pa, floresta do araguaia/Pa, 
Xinguara/Pa, rio Maria/Pa, Sapucaia/Pa e São Geraldo do araguaia/Pa
Período: 24/05 a 04/06/2021– 11 e ½ diárias.
Servidores:
- 57175419/1 - roSEMBErG SilVa dE SoUZa - (auxiliar operacional)
- 57215847/1 - JoSE WillaME da coSTa MEdEiroS - (assistente de 
infraestrutura)
- 5953163/1 - Marla Maria VEriSSiMo dE oliVEira - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente);
- 5875730/3 - lEoNardo fEliPH dE MoraES GoMES - (Motorista).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 653431

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 605/2021-dGaF/GaB/seMas, 12/05/2021
excluir da Portaria Nº 439/2021-dGaF/GaB/seMas de 
08/04/2021, publicada no doe nº 34.546 de 09/04/2021, as férias 
regulamentares da servidora Maria NaZarE BraNdao dE liMa, matrícula 
nº 57235135/ 5 referente ao exercício 2020/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 655751

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

Notificação 142542 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
EdSoN fraNciSco dE araÚJo
ENd:Pa iTaPUaMa- ZoNa rUral
cEP: 68.370-000 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor EDSON FRANCISCO DE ARAÚ-
JO, CPF: 168.918.802-20, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 28469/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00572/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 26,90 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/
do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
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auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142544 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
ESTEVÃo coSTa dE oliVEira
ENd: SiTio ParaiSo, coloNia BEira rio - ZoNa rUral
cEP: 68.625-001 -ParaGoMiNaS - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor ESTEVÃO COSTA DE OLIVEI-
RA, CPF: 001.949.772-50, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 33759/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00932/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 23,39 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/
do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142545 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
JoÃo alVES da crUZ
ENd: Vila caBoclo - ariri- ZoNa rUral
cEP: 68.378-899 -alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor JOÃO ALVES DA CRUZ, CPF: 
183.661.122-68, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 2568/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00165/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 8,67 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142547 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
MarcEliNo dE SoUSa oliVEira
ENd: SaiNdo dE ParaGoMiNaS PEla rodoVia Pa 256, a aProXiMada-
MENTE 40 KM, ENTraNdo Na ViciNal ESTrada V. ZoNa rUral
cEP: 68.630-899 -ParaGoMiNaS - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor MARCELINO DE SOUSA OLIVEI-
RA, CPF: 872.072.732-15, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 35272/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00584/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 11,20 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/
do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142552 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
NENaS SoUSa SoarES
ENd: coMUNidadE NoVa ESPEraNÇa S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.143-000 -BElTErra - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor NENAS SOUSA SOARES, CPF: 
088.211.432-87, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 33914/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00652/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 12,54 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Notificação 142556 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
EdilSoN da SilVa riBEiro
ENd: PdS BraSilia, Br 163, KM 941, loTE 313- caSTElo doS SoNHoS.
cEP: 68.193-000 - NoVo ProGrESSo - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor EDILSON DA SILVA RIBEIRO, 
CPF: 604.361.401-44, notificado de acordo com o auto do Processo In-
fracional Nº 30353/2020, no qual consta o auto de infração 7001/2013/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 12,79 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142572 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
aNa rUTiElE liMa crUZ
ENd: coloNia TErra SaGrada - ZoNa rUral.
cEP: 68.630-000 -iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora ANA RUTIELE LIMA CRUZ , CPF: 
070.301.743-80, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 37640/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00716 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 1,38 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142573 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
aNa rUTiElE liMa crUZ
ENd: coloNia TErra SaGrada - ZoNa rUral.
cEP: 68.630-000 -iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora ANA RUTIELE LIMA CRUZ , CPF: 
070.301.743-80, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 376117/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00711 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 4,75 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142577 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
dioNEidE doS SaNToS BriTo
ENd: Balalaica / SEdE (coMUNidadE Vila BoM JESUS)
cEP: 68.637-000 -iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora DIONEIDE DOS SANTOS BRITO 
, CPF: 750.543.102-15, notificado de acordo com o auto do Processo In-
fracional Nº 37995/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-
10-00669GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 4,21 
hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do 
Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental compe-
tente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto fede-
ral Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142578 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
Maria EUSTaQUia MorEira
ENd:ViciNal alaGoaNo KM 34.
cEP: 68.450-000 -PacaJá - Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora MARIA EUSTAQUIA MOREI-
RA , CPF: 336.204.076-49, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 34437/2020, no qual consta o auto de infração aUT-



 diário oficial Nº 34.583  55 Sexta-feira, 14 DE MAIO DE 2021

2-S/20-11-00540 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 148,530 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/
do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142579 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
JoSÉ PErEira da SilVa NETo
ENd:faZENda N S aParEcida - rodoVia fEdEral Br 163 KM 932, Mar-
GEM dirEiTa da rodoVia SENTido cUiaBa- SaNTarEM, adENTraNdo 
15 KMS Na ESTrada ViciNal clarEira, GlEBa cUrUaÉS, diSTriTo dE 
caSTElo doS SoNHoS.
cEP: 68.379-200 -alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor JOSÉ PEREIRA DA SILVA, CPF: 
086.062.699-72, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 32453/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00836/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 98,87 hectares 
de florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com in-
frigência das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem 
autorização ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele 
em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, 
enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 
5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – 
art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142581 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
laUdiSoN alMEida SilVa
ENd:aVENida Pará, 1900, Bairro: MUNdial S/N
cEP: 68.372-220 -alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor LAUDISON ALMEIDA SILVA , CPF: 
979.652.192-04, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 1457/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00952/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 5,88 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/
do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142583 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
MarcoS da coSTa loPES
ENd:MarGEM dirEiTa da Br - 163 KM 1140 a 63 KM PEla ViciNal dia-
MaNTiNo, GlEBa cUrUá - ZoNa rUral
cEP: 68.370-000 -alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor MARCOS DA COSTA LOPES , CPF: 
968.983.802-49, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 35684/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00876/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 214,8 hectares 
de florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com in-
frigência das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem 
autorização ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele 
em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, 
enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 
5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – 
art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142584 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
odair fraNciSco dE oliVEira
ENd:faZENda alTo alEGrE S/N. GlEBa cafÉ - ZoNa rUral
cEP: 68.513-899 -MaraBá- Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor ODAIR FRANCISCO DE OLIVEI-
RA , CPF: 608.285.442-04, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 34662/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00631/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-

tar 7,3272 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142585 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
ValMir dE JESUS
ENd:a MarGEM dirEiTa do rio NoVo, a 35 KM da Vila caNoPUS, S/N 
- ZoNa rUral.
cEP: 68.370-000 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor VALMIR DE JESUS , CPF: 
282.400.302-20, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº35507/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00810/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 3,47 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/
do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142588 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
Valdira PErEira fErNaNdES
ENd:ViciNal BoM JardiM ii KM 53 - ZoNa rUral.
cEP: 68.370-000 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica a senhora VALDIRA PEREIRA FERNAN-
DES , CPF:674.431.092-53, notificada de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 34992/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00709/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 17,15 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva 
legal (arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da 
autoridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando 
o art. 53, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso i e Vi da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, 
da lei federal Nº 9.605/1998.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142590 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
MarcoS da coSTa loPES
ENd:MarGEM dirEiTa da Br-163 KM 1140 a 63 KM PEla ViciNal dia-
MaNTiNo, GlEBa cUrUá - ZoNa rUral.
cEP: 68.370-000 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica O Senhor MARCOS DA COSTA LOPES , CPF: 
968.983.802-49, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 36197/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00878/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 2,86hectares 
de florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com in-
frigência das normas de proteção em área considerada de preservação 
permanente (aPP), sem licença do órgão ambiental ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 43, do decreto federal Nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei Estadual Nº 5.887/1995, em 
consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 e art. 225, da/do 
constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142593 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
JoSÉ PErEira alVES
ENd: rodoVia TraNSaMaZÔNica KM 27 ViciNal 33 KM - ZoNa rUral.
cEP: 68.383-000 - ViTÓria do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor JOSÉ PEREIRA ALVES , CPF: 
673.288.062-49, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 37073/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00600/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 3,87 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
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cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/
do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142595 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
BENEdiTo carNEiro dE aGUiar
ENd: faZENda SaNTa lUZia, a 7 KM da Vila TaBoca - ZoNa rUral.
cEP: 68.383-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor BENEDITO CARNEIRO DE AGUIAR 
, CPF: 216.143.001-78, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 35231/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00552/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por funcionar 
como coautor, planta de beneficiamento de minério sem a devida licença. 
Visto ser o proprietário do imóvel rural com inscrição nº Pa-1507300-3c65.
E522.36f7.36f7.4855.a913.B82E.289d.624d segundo a base do Sicar.
contrariando o art. 93, da/do lei Estadual nº 5.887/1995, art. 66, da/do 
decreto federal Nº 6514 de 2008, art. 129, inciso ii e iii, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, enquadrando-se no art 118, inciso i e Vi, da/do 
lei Estadual Nº 5.887/1995 em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142598 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
MErQUES BaliEiro
ENd:aVENida PrESidENTE VarGaS N º 1030 Bairro: cidadE BaiXa.
cEP: 68.220-000 - MoNTE alEGrE - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor MERQUES BALIEIRO , CPF: 
208.005.842-87, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 36943/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-12-00344/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por ter em depósito 20,46 m³ 
de madeira serrada de diversas espécies, sem autorização do órgão am-
biental competente. contrariando o art. 47, Parágrafo 1º, do decreto fe-
deral nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Protocolo: 655367

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 30081/2020
NoME do iNfraTor: NÃo idENTificado
Em consonância com o Parecer Jurídico nº 29676/coNJUr/GaBSEc/2021, 
e com fundamento no art. 119, iii da lei Estadual nº 5.887/1995 c/c art. 
134 do decreto federal nº 6.514/2008, a Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, através de seu titular, MaNTEVE oS 
TErMoS dE aPrEENSÃo: Tad-20-10/1997277/2020GEflor e dEPÓSiTo: 
Tad-2-S/20-10-00091/2020-GEflor para, no momento oportuno, a Se-
cretaria efetivar na modalidade que melhor lhe aprouver (destruição, doa-
ção ou alienação), a destinação do instrumento qualificado como 01 (uma) 
motosserra STHil MS 650, encontrado abandonado em área de desmata-
mento, sem a identificação do infrator, com a observância das disposições 
do decreto Estadual nº 204/2019, bem como da legislação aqui indicada, 
sendo o processo encerrado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 0194/2019
NoME do iNfraTor: NÃo idENTificado
Em consonância com o Parecer Jurídico nº 29802/coNJUr/GaBSEc/2021, e 
com fundamento no art. 119, inciso iii, da lei Estadual nº 5.887/1995 c/c 
art. 134 do decreto federal nº 6.514/2008, a Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, através de seu titular, MaNTEVE o 
TErMo dE aPrEENSÃo Tad-2-S/18-12-00001 e dETErMiNoU o PErdi-
MENTo doS BENS aPrEENdidoS, para no momento oportuno a Secreta-
ria efetivar a destinação das 02 (duas) motosserras das marcas STHil e 
HUSQVarNa 288XP, na modalidade que melhor lhe aprouver (destruição, 
doação ou alienação), com a observância das disposições do decreto Esta-
dual nº 204/2019, bem como da legislação aqui indicada, sendo o processo 
encerrado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 13746/2018
NoME do iNfraTor: GUaMá – TraTaMENTo dE rESÍdUoS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 80, do decreto federal nº 

6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal 9.605/1998 e 
art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° aUT-1-S/18-03-00027, com fulcro na Súmula 473 do STf, ante a au-
sência de motivação, o que torna o auto em comento incapaz de produzir 
efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 13103/2018
NoME do iNfraTor: J a MENdo coMBUSTÍVEl EirEli - EPP
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, parágrafo único, inciso ii, 
do decreto federal 6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei fe-
deral 9.605/1998 e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa 
SiMPlES no valor de 2.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° aUT-
1-S/18-03-00015, e considerando que houve comprovação do cumprimen-
to da penalidade (conforme pagamento do daE 712089234986), sendo 
este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 40322/2016
NoME do iNfraTor: arca iNdÚSTria E aGroPEcUária lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 81, inciso iii da lei Estadual 
nº 6.831/2001 e art. 66 do decreto federal 6.514/2008, em consonância 
com o art. 70 da lei federal 9.605/1998 e art. 225, da constituição federal 
de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 2.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 4070/2016/GE-
rad, e considerando que houve comprovação do cumprimento da penali-
dade (conforme pagamento do daE 712089158575), sendo este arquiva-
do, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 10704/2012
NoME do iNfraTor: MadEiraS SaNTa lUZia lTda – ME
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e iV, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 94, incisos i, ii e iii, da lei Es-
tadual n° 5.887/1995 e art. 8º, incisos i, ii e iii do coNaMa nº 237/1997, 
em consonância com o art. 70 da lei federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3420/2011/GEflor, ante a incidência de prescrição quinquenal, nos 
termos do §1º e caput do art. 21, do decreto 6.512/2008, sendo este ar-
quivado, observando as formalidades legais.

Protocolo: 655393
cooPeraÇÃo FiNaNceira BrasiL – aLeMaNHa
HoMoLoGaÇÃo de resULtado FiNaL
a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, no uso das 
atribuições e competências que lhe são conferidas pelo artigo 138 da cons-
tituição Estadual, torna público o resultado final do Processo de Licitação 
Pública internacional (lPi) para seleção de consultoria internacional Per-
manente (ciP) de apoio à execução do Projeto “combate ao desmata-
mento no Estado do Pará”, financiado pelo Banco de Desenvolvimento da 
alemanha Kreditanstalt fuer Wiederaufbau – KfW e originado a partir do 
Contrato de Contribuição Financeira (CCF) firmado entre o Governo do 
Estado do Pará, por meio da SEMaS, e o banco, a 27/11/2018, cujo acordo 
em Separado, assinado entre SEMaS e KfW, que prevê seu detalhamento, 
fora celebrado em 09/05/2019.
Projeto: “combate ao desmatamento no Estado do Pará”.
ref. nº: BMZ 2011 66 263.
Processo PaE nº: 2021/302857.
objeto: Seleção para contratação de Serviços de consultoria, por meio de 
licitação Pública internacional, orientada conforme Manual KfW de dire-
trizes para contratação de Serviços de consultoria, versão janeiro/2019, 
observada a legislação brasileira.
Primeiro anúncio referente à licitação Pública internacional (lPi): d.o.E. 
nº. 34.039, de 20 de novembro de 2019, página 39.
Entidade Executora do Projeto (EEP): Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade – SEMaS.
resultado: realizada pela comissão de avaliação da contratante, formal-
mente designada no Edital de Pré-Qualificação para Serviços de Consul-
toria (cujo anúncio fora realizado no d.o.E. nº. 34.039, 20/11/2019), a 
avaliação ponderada das propostas técnicas e financeiras submetidas pelas 
empresas pré-qualificadas determinou como vencedora da presente LPI o 
consórcio GoPa MBH/GoPa WorldWidE coNSUlTaNTS GMBH/oriGiNal 
TradE (alEMaNHa/BraSil).
Valor do contrato: € 1.894.739,00 (um milhão, oitocentos e noventa e qua-
tro mil e setecentos e trinta e nove euros), incluso fundo suplementar para 
despesas reembolsáveis, conforme termos do acordo citado.
data de assinatura do contrato: 04/05/2021.
Vigência do contrato: 48 meses, a contar da data de início efetivo da execução.
data de início efetivo da execução: 01/06/2021.
Signatários: José Mauro de lima o’de almeida, pela SEMaS; e Barbara 
dreis-lampen e James Walsh, pelo consórcio GoPa.
custo ao erário público: r$ 0,00. custeio integralmente coberto pelo KfW, 
em favor da EEP, consoante acordo em Separado, contrato e autos pro-
cessuais do citado PaE.
JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS

Protocolo: 655534
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria nº. 186 de 12 de maio de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/490709 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Implantação de Sistemas Agroflorestais Comerciais para Recom-
posição florestal produtiva de áreas alteradas na região de Integração da 
Transamazônica e Xingu, via projeto ProSaf; iniciar as ações do Projeto 
ProSaf2021; realizar reunião institucional com o Prefeito municipal bem 
como com o secretário municipal de agricultura a fim de assegurar a con-
tinuidade das ações promovidas por meio do acordo de cooperação Técni-
ca nº 05/2020; Visitar as áreas de viveiro; Verificação do estado do viveiro 
e planejamento das atividades a serem implantadas nestes locais; Visitar 
as áreas onde existem viveiros institucionais instalados no Km 80 Sul; de-
finição da área onde será instalado o novo viveiro do município
origem: altamira-Pa
destino: Brasil Novo e Medicilândia-Pa
Período: 24 a 28/05/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: israel alves de oliveira - 57207773 - Gerente
alessandra Santos Mota - 5897625 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 655509

FÉrias
.

Portaria nº. 187 de 07 de maio de 2021
rESolVE:
art.1º conceder, 30 (trinta) dias consecutivos de férias aos servidores abaixo:

Nome Matrícula Período aquisitivo Período de Gozo

fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa 5946588 03/02/2020 a 
02/02/2021

16/06/2021 a 
15/07/2021

lariSSa aMErico rEGiS 57201040 23/07/2019 a 
22/07/2020

07/06/2021 a 
06/07/2021

lUiZa do Socorro BarroS raMoS 5792410 08/10/2019 a 
07/10/2020

28/06/2021 a 
27/07/2021

JaNETE WaNdErlEY PEiXoTo 57220413 29/06/2019 a 
28/06/2020

01/06/2021 a 
30/06/2021

JoSSaNdra carValHo r PiNHEiro 55585772 15/05/2020 a 
14/05/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

MarlENE do Socorro dE BriTo 80845451 01/01/2020 a 
31/12/2020

28/06/2021 a 
27/07/2021

roSaNGEla aNdradE PiNHEiro 51855848 27/12/2019 a 
26/12/2020

28/06/2021 a 
27/07/2021

SEBaSTiao MaGNo caSTEllo BraNco oliVEira 27545 10/05/2020 a 
09/05/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

SHiSlENE rodriGUES dE SoUZa 57191828 01/08/2019 a 
31/07/2020

01/06/2021 a 
30/06/2021

TiTo liSiaS SilVa SoUZa 57188142 22/01/2019 a 
21/01/2020

30/06/2021 a 
29/07/2021

Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 655513
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.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 612/2021 - saGa, PUBLicada eM doe 
Nº 34.582, publicada em 13.05.2021
oNde LÊ: dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
Leia-se: dESTiNo(S): coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 655656
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.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 004/2018-seGUP
Processo nº 2018/78968
Exercício: 2021
origem: dispensa de licitação nº 002/2018
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 004/2018-SE-
GUP, por mais 06 (seis) meses, iniciando em 07/05/2021 e encerrando 
em 06/11/2021; o reajuste de preços, que ocorrerá com base no ín-

dice iGP-M, correspondente ao percentual 32,01505%, referente ao 
período de maio de 2020 a abril de 2021, passando o valor mensal de 
r$30.146,25 (trinta mil cento e quarenta e seis reais e vinte e cinco cen-
tavos) para r$39.797,58 (trinta e nove mil setecentos e noventa e sete 
reais e cinquenta e oito reais) e o valor global de r$361.755,00 (trezentos 
e sessenta e um mil setecentos e cinquenta e cinco reais) passando para 
r$238.785,48 (duzentos e trinta e oito mil setecentos e oitenta e cinco 
reais e quarenta e oito centavos)
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº /2021-coNJUr
data de assinatura: 06/05/2021
Vigência: 07/05/2021 à 06/11/2021
Programação orçamentaria: 21.101.06.126.1508.8238 - Gestão da Tec-
nologia da informação e comunicação; Natureza: 339140; fonte: 0101; 
Natureza: 339040; Pi 4120008238c
contratada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa
cNPJ: 05.059.613/0001-18
Endereço: rodovia augusto Montenegro, km 10, centro administrativo de 
Estado, icoaraci, Belém/Pa, cEP: 66820-000
ordenador de despesas: alan ailton da Silva Guimarães - Secretário ad-
junto de Gestão administrativa

Protocolo: 655631

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 564/2021-saGa Belém, 05 de maio de 2021 
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: atestado médico
rESolVE: i - Tornar sem efeito a Portaria n°518/2021 que conce-
deu 60(sessenta) dias de licença Saúde à servidora THaiS BarroS coS-
Ta, Mf nº 57234926/3, Gerente Técnico – administrativo de Ensino Supe-
rior, no período de 16/04/2021 a 14/06/2021.
ii - conceder 15(quinze) dias de licença Saúde à servidora THaiS Bar-
roS coSTa, Mf nº 57234926/3, Gerente Técnico – administrativo de En-
sino Superior, no período de 21/04/2021 a 05/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 655363
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria de Falecimento nº 056/2021 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o 3º SGT PM 
rEf rG 4169 JoÃo cÍcEro doS SaNToS, faleceu na cidade de Belém/
Pa, na data 24 de Março de 2021, conforme cópia da certidão de Óbito n° 
067595 01 55 2021 4 00495 169 0185902 17, expedida pelo registro civil 
das Pessoas Naturais, no dia 12 de abril de 2021, apresentada e arquivada 
no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 3º SGT PM rEf rG 4169 JoÃo cÍcE-
ro doS SaNToS, em virtude do seu falecimento na data 24 de Março de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 24 de Março de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa,13 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 655366
Portaria de Falecimento nº 057/2021 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o SUB TEN 
PM rr rG 14400 lEÔNidaS GoMES cirQUEira, faleceu na cidade de 
Belém/Pa, na data 26 de Março de 2021, conforme cópia da certidão de 
Óbito n° 140236 01 55 2021 4 00001 043 0000084 91, expedida pelo re-
gistro civil das Pessoas Naturais, no dia 07 de abril de 2021, apresentada 
e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o SUB TEN PM rr rG 14400 
lEÔNidaS GoMES cirQUEira, em virtude do seu falecimento na data 26 
de Março de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a contar do dia 26 de Março de 2021 e revoga as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 655370
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Portaria Nº 1450/2021 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício da 
atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 053/2006, e considerando o Memorando nº 1777/2021 ProTo-PMPa, 
de 07 de maio de 2021, que anexa a decisão Judicial proferida pelo Exmº 
Sr. dr. lucas do carmo de Jesus – Juíz de direito Titular da Vara Única da 
Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da ação ordinária de Nulidade 
de ato administrativo com reintegração e pedido de Tutela de Urgência e 
indenização por danos Morais, processo nº 0800064-60.2021.8.14.0200, 
ajuizada por adriaNE coSTa do NaSciMENTo em face do Estado do Pará. 
No feito, foi DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de SUSPENDER OS 
EfEiToS do ato administrativo impugnado e consequentemente a rEiN-
TEGraÇÃo da autora ao efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará, na 
condição funcional que se encontrava quando foi licenciado a Bem da dis-
ciplina, a contar da data de ciência da referida decisão judicial (PaE Nº 
2021/489650);
rESolVE:
art. 1º SUSPENdEr oS EfEiToS da PorTaria Nº 0988/2021 – dGP/SP/
SCCMP, publicada no Diário Oficial nº 34.539, de 31/03/2021 e Transcrita 
no Boletim Geral n° 063, de 31 de março de 2021 - PMPa, a qual licenciou 
a Bem da disciplina da Polícia Militar do Pará, a al of PM rG 42753 
adriaNE coSTa do NaSciMENTo, matrícula funcional nº 59448451, por 
decisão administrativa referente ao PadS nº 015/2020 – corcME.
art. 2º rEiNTEGrar na Polícia Militar do Pará, a al of PM rG 42753 
adriaNE coSTa do NaSciMENTo, matrícula funcional nº 59448451, em 
decorrência de decisão judicial, processo n° 0800064-60.2021.8.14.0200.
art. 3º claSSificar a al of PM rG 42753 adriaNE coSTa do NaSci-
MENTo, na aPM (Marituba) / dGEc (icoaraci).
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 07 de maio de 2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 13 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 655695

errata
.

errata da Portaria Nº 136/21/di/dF, contida no doe nº 34.582 
do dia 13/05/2021; onde Lê-se: PorTaria Nº 136/21/di/df 34.554 
dE 16/04/2020; Leia-se: PorTaria Nº 136/21/di/df; ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 139/21/di/dF, contida no doE nº 34.582 
do dia 13/05/2021; onde Lê-se: PorTaria Nº 139/21/di/df 34.554 dE 
16/04/2020; Leia-se: PorTaria Nº 139/21/di/df; ordenador: roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra..

Protocolo: 655675

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão Eletrônico nº 20/2021 – cPl/PMPa. Órgão: PolÍcia MiliTar do 
Pará. objeto: aquisição de Equipamentos de Medalhas e insígnias para 
as condecorações realizadas nas solenidades cívico-militares da Polícia 
Militar. data e hora de abertura: 26/05/2021, às 09h00 (horário de Brasí-
lia). local: www.gov.br/compras. informações: (91)3258-9928. Edital se 
encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/
compras. Belém-Pa, 13 de maio de 2021. JacQUEliNE da TriNdadE SaN-
TiaGo caP QoPM rG 35498 – PrEGoEira

Protocolo: 655813

diÁria
.

Portaria Nº 739/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; desti-
no: Tucurui/Pa; Período: 11 a 13/05/2021; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidor: MaJ PM ricardo do Nascimento 
ramos; cPf:560.564.432-72; Valor: r$ 791,30. SGT PM clodoaldo Gon-
çalves da Silva; cPf: 330.327.422-34; Valor: r$ 659,40. cB PM Sandro 
castilho Santana; cPf: 751.445.572-87;Valor: r$ 633,00. Sd PM cláudia 
feitosa lobo da Silva; cPf:794.559.302-00; Valor: r$ 633,00. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 740/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: 
Bujarú/Pa; Período: 15 /03/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimenta-
ção; Servidor: SGT PM Sergio augusto carvalho Brito; cPf: 332.899.722-91; 
Valor: r$ 131,88. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 655311
Portaria Nº 104/21/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento 
e fiscalização de Trânsito (1ªQUiNZ-MarÇo/21-BPrV-SUPErViSÃo iii ); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: aurora do Pará-Pa; Período: 01 a 16/03/2021; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidor: TEN PM luis Paulo 
farias ferreira; cPf:950.367.762-91; Valor: r$ 4.233,30. SGT PM Nelson 
luis Moraes da Silva; cPf: 333.661.362-00; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
Yasmin rocha do Nascimento; cPf: 935.396.302-87; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM Marcelo Matias de Jesus; cPf:775.684.272-34; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 105/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-MarÇo/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino:igarapé-Miri-Pa; 
Período: 01 a 16/03/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidor: SGT PM Marco antônio rocha de oliveira; 

cPf:426.202.872-00; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM João amancio Neves 
dos reis; cPf: 427.579.672-15; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM José Eduardo 
dos Santos de almeida; cPf: 460.069.072-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT 
PM ivanildo Nazareno Miranda da Silva; cPf: 427.439.072-15; Valor: r$ 
3.956,40. cB PM fernando rodrigues Gonçalves; cPf: 947.822.882-04; Va-
lor: r$ 3.798,00. cB PM roberto Soares lobo Junior; cPf: 984.234.362-68; 
Valor: r$ 3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 114/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (1ªQUiNZ-MarÇo/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: aurora do Pa-
rá-Pa; Período: 01 a 16/03/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimen-
tação e 15 de pousada; Servidor: SGT PM Carlos Sidney Souza; CPF: 
283.342.642-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM João carlos almeida rosa; 
cPf: 221.714.602-53; Valor: r$ 3.956,40. cB PM renan Silva de Melo; 
cPf: 948.065.512-87; Valor: r$ 3.798,00 .cB PM dênis de carvalho da 
costa; cPf: 000.612.912-93; Valor: r$ 3.798,00. cB PM alberto de araújo 
fausto; cPf: 703.109.392-91;Valor:r$ 3.798,00 .cB PM ronaldo denis 
dos Santos corrêa; cPf: 834.718.982-04; Valor: r$ 3.798,00. ordENa-
dor: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 115/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (1ªQUiNZ-MarÇo/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: abaetetuba-
Pa; Período: 01 a 16/03/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidor: SGT PM Edinaldo oliveira Sodré; cPf: 
332.114.422-00; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM almir Barbosa da Silva; cPf: 
354.479.662-72; Valor: R$ 3.956,40. CB PM Elias Dhonys Araujo De Mo-
raes; cPf: 009.872.952-76; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Eduardo augusto 
das Neves Pereira; cPf: 690.175.142-72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Paulo 
cesar rodrigues da Silva; cPf: 646.672.192-20; Valor: r$ 3.798,00. cB 
PM Nielson costa Souza; cPf: 790.282.172-15; Valor: r$ 3.798,00. or-
dENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 117/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-MarÇo/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Tailândia-Pa; Pe-
ríodo: 01 a 16/03/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 
de pousada; Servidor: SGT PM fábio Meireles Braga; cPf: 605.917.732-
87; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM George iradir Meireles Braga; cPf: 
397.204.892-00; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Hernan José Silva da Silva; 
cPf: 912.539.342-15 Valor: r$ 3.798,00. cB PM Petronio castro de araujo 
filho; cPf: 562.960.452-04; Valor: r$ 3.798,00. cB PM rafael lima da 
Silva: cPf: 758.882.972-91; Valor: r$ 3.798,00. cB PM robson de Sousa 
Barbosa; cPf: 818.276.872-15; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 655332
Portaria Nº 146/21/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamen-
to e fiscalização de Trânsito (1ªQUiNZ-/aBril/21-BPrV-SUPErViSÃo ii); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: cametá-Pa; Período: 31/03 a 15/04/2021; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidor: caP PM Elson Sousa 
rodrigues; cPf:898.575.262-68; Valor: r$ 4.352,10. TEN PM diogo cos-
ta dos Santos; cPf:919.059.312-04;Valor: r$ 4.233,30. SGT PM cristia-
ne do Socorro coelho Quiroz;cPf:429.385.032-53; Valor: r$ 3.956,40. 
cB PM anderson de Mendonça cordovil; cPf:794.382.962-04; Valor: r$ 
3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 147/21/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamen-
to e fiscalização de Trânsito (1ªQUiNZ-aBril/21-BPrV/SUPErViSÃo iii); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: aurora do Pará-Pa; Período: 31/03 a 15/04/2021; Quanti-
dade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: TEN PM 
diogo Jose Nascimento ferreira; cPf:933.424.112-87; Valor r$ 4.233,30. 
cB PM Jorge Victor Vieira acioli; cPf:751.113.652-49 ; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM Elan rosário de Melo; cPf:841.934.842-20 ; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM denilson José Nacimento ferreira; cPf:000.337.532-37; Valor: r$ 
3.798,30. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 148/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-aBril/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Santo antônio do 
tauá-Pa; Período: 31/03 a 15/04/2021; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM luis cristovão farias de 
Souza; cPf:293.986.222-20; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Jedson carvalho 
Silva; cPf:487.124.772-49; Valor: r$ 2.611,20. cB PM francisco Parente 
Pinto filho; cPf: 676.426.242-04; Valor: r$ 2.571,60. cB PM Natalino de 
oliveira Vilhena; cPf:100.714.597-82; Valor: r$ 2.571,60. cB PM charlis-
ton Eduardo dos Santos lima; cPf:883.852.642-72; Valor: r$ 2.571,60. 
cB PM Helder Vadelir de oliveira Santos; cPf:630.404.762-20; Valor: r$ 
2.571,60. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 149/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (1ªQUiNZ-aBril/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: castanhal-Pa; 
Período: 31/03 a 15/04/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SGT PM flávio Gama ribeiro Neves; 
cPf:376.222.182-00; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Marinaldo Miranda da 
cruz; cPf:381.751.262-72; Valor: r$ 2.611,20. cB PM denio de Macêdo 
Medeiros; cPf:802.167.652-34 ; Valor: r$ 2.571,60. cB PM Jurandir Pe-
reira da Silva Neto; cPf:779.708.612-53; Valor: r$ 2.571,60. cB PM Je-
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fferson Batista De Almeida; CPF:991.064.502-53; Valor: R$ 2.571,60. CB 
PM Marcelo Ugarter de almeida; cPf:864.913.932-91; Valor: r$ 2.571,60. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 150/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (1ªQUiNZ-aBril/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: ourém-Pa; 
Período: 31/03 a 15/04/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Edivaldo Pinheiro de oliveira; 
cPf:375.307.802-63; Valor: r$ 3.956.40. SGT PM ivaldo Severo campos; 
cPf:395.295.172-20; Valor: r$3.956,40. SGT PM Eliezer Santos da costa; 
cPf:574.061.622-00; Valor: r$ 3.956-40. SGT PM João carlos almeida 
rosa; cPf:221.714.602-53; Valor: r$ 3.956,40.SGT PM lararo da Silva 
Pamphylio; CPF:327.824.112-68; Valor: R$ 3.956,40. CB PM Alberto De 
araújo fausto; cPf:703.109.292-91; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 153/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-aBril/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: aurora do Pará-Pa; 
Período: 31/03 a 15/04/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM andré luis rodrigues da costa; cPf: 
431.379.542-15; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM charles Palheta da Silva; 
cPf:381.524.362-91; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Milton cézar da Silva; 
cPf:664.797.972-72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Sávio Jesus de Sousa 
Maués; cPf:010.558.072-41; Valor: r$ 3.798,00. cB PM renan Silva de 
Melo; cPf:948.065.512-87; Valor r$ 3.798,00. cB PM felipe carvalho 
Trindade; cPf:012.558.012-63; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 154/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-aBril/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: ourilândia do Nor-
te-Pa; Período: 31/03 a 15/04/2021; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM José Maria Pantoja Pena; 
CPF:428.213.552-20; Valor R$ 3.956,40.SGT PM Nissey Jaime De Miranda 
damasceno; cPf:585.402.372-53; Valor: r$ 3.956,40.SGT PM luis char-
les Moraes lima; cPf:649.369.612-72; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM daniel 
Ulisses de Souza Barbosa; cPf:581.074.102-97; Valor: r$ 3.956,40. SGT 
PM Evanildo oliveira da Silva; cPf:392.379.742-72; Valor: r$ 3.956.40. 
Sd PM Josué da costa alves; cPf:926.997.662-91; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 156/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-aBril/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Parauapebas-Pa; 
Período: 31/03 a 15/04/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM carlos roberto rodrigues carneiro; 
cPf:451.913.282-72; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Joaquim alves de oli-
veira Neto; cPf:602.278.502-20; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Elton char-
les Barros dias; cPf:787.165.002-53; Valor: r$ 3.798,00. cB PM adercio 
lima rabelo; cPf:001.251.292-38; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Josue So-
ares Torres da Silva Junior; cPf:914.479.172-00; Valor: r$3.798,00. cB 
PM aércio lima rabelo; cPf:001.251.172-21; Valor: r$ 3.798,00. ordE-
Nador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 157/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-aBril/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: conceição do ara-
guaia -Pa; Período: 31/03 a 15/04/2021; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM lenilson rodrigues 
de araújo; cPf:488.811.712-87 ; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Márcio au-
gusto araújo dos Santos ; cPf: 410.284.492-91; Valor: r$ 3.956,40.SGT 
PM Simplício de Sousa amorim; cPf:443.614.242-68; Valor: r$ 3.956,40. 
cB PM luciano Barros da Silva; cPf:511.184.242-04; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM fabio alexandre lima Pereira; cPf:957.444.442-20; Valor: r$ 
3.798,00. cB PM Herivelton Tamerson Pereira cardoso; cPf:984.795.802-
59; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 158/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-aBril/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: altamira-Pa; Pe-
ríodo: 31/03 a 15/04/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Teodoro Junior Silva de Souza ; 
CPF:577.864.292-04; Valor: R$ 3.956,40. SGT PM Wesley Barbosa Leite; 
cPf:819.804.423-04; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM carlos andré fonseca 
da cunha; cPf:577.520.872-20; Valor: r$ 3.956,40. cB PM leiliane da 
costa Silva; cPf:950.994.502-10; Valor: r$ 3.798,00. cB PM amilton Brito 
coelho; cPf:672.094.752-49; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Elaine cristina 
da Silva rodrigues; cPf:903.670.732-34; Valor: r$ 3.798,00. ordENa-
dor: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 161/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (1ªQUiNZ-aBril/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Moju-Pa; Pe-
ríodo: 31/03 a 15/04/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SGT PM João Max Souza da Silva ; 
cPf:331.229.702-87; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Marco antônio rocha 
de oliveira; cPf:426.202.872-00; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Jorge luiz 
rodrigues Vasconcelos ; cPf:264.727.912-87 ; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
Dayse Ferreira Dias; CPF:900.093.712-49; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Cle-

byson John Borges Pinheiro; CPF:961.448.312-15; Valor: R$ 3.798,00. SD 
PM danilo Max Moraes da Silva; cPf:016.993.782-82; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 162/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-aBril/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; 
Período: 31/03 a 15/04/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Silvio fernando ferraz dos Santos; 
cPf: 354.063.802-49; Valor: r$ r$ 3.956,40. SGT PM Manoel José Mora-
es Pontes; cPf: 391.479.672-34; Valor: r$ 3.956,40. cB PM alexander 
Valente Mourao; cPf: 912.220.522-53; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Silvio 
reis da Silva; cPf: 642.542.752-34; Valor: r$ 3.798,00. cB PM anderson 
Soeiro da Silva; cPf: 762.104.482-91; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Michel 
Souza da Silva; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno
Portaria Nº 163/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-aBril/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: cametá-Pa; Perí-
odo: 31/03 15/04/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 
de pousada; Servidor: SGT PM fábio Meireles Braga; cPf: 605.917.732-
87; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Hernan José Silva da Silva; cPf: 
912.539.342-15; Valor: r$ 3.798,00. cB PM robson de Sousa Barbosa; 
cPf: 818.276.872-15; Valor: r$ 3.798,00. cB PM rafael lima da Silva; 
cPf: 758.882.972-91; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Higor antônio ramos 
corrêa; cPf: 526.776.212-15; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Petronio castro 
de araujo filho; cPf: 562.960.452-04; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 165/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-aBril/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Goianésia do Pa-
rá-Pa; Período: 31/03 a 15/04/2021; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidor: SGT PM Emerson luiz Nazaré da 
Gama; cPf: 379.643.722-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM José domingos 
Pimenta Viana; cPf: 468.409.072-87; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Thércio 
Júnior Pinheiro de lima; cPf: 862.232.912-72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
Pedro Paulo Santos da luz; cPf: 953.448.372-91; Valor: r$ 3.798,00. cB 
PM Wilson da fonseca Barros; cPf: 680.883.022-34; Valor: r$ 3.798,00. 
Sd PM Marcelo Santos da luz filho; cPf: 019.584.352-52; Valor: r$ 
3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 655397
Portaria Nº 05/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Santo antô-
nio do Tauá-Pa; Período: 31/12 a 15/01/2021; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM adilson 
Simeão dos Santos chagas; cPf:237.800.702-78; Valor: r$ 2.661,20. 
SGT PM luís cristovão farias de Souza; cPf:293.986.222-20; Valor: r$ 
2.661,20. cB PM francisco Parente Pinto filho; cPf:676.426.242-04; Va-
lor: r$ 2.571,60. cB PM Natalino de oliveira Vilhena; cPf:100.714.597-
82; Valor: r$ 2.571,60. cB PM charliston Eduardo dos Santos lima; 
cPf:883.852.642-72; Valor r$ 2.571,60. cB PM Helder Valdelir de oliveira 
Santos; cPf:630.404.762-20; Valor r$ 2.571,60. ordENador: roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 655407
Portaria Nº 169/21/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais.(oP. SEMaNa SaNTa/BPrV 2021); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino:Nova Timboteua-Pa; Período: 01 a 07/04/2021; Quantidade de 
diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada;Servidores: SGT PM Manoel 
francisco freitas de oliveira; cPf:351.991.562-68; Valor: r$ 1.582,56. 
cB PM Thiago Miranda Marinho; cPf:852.422.922-53; Valor: r$ 1.519,20. 
cB PM carlos Williams rendeiro lima; cPf:685.750.762-72; Valor: r$ 
1.519,20. SD PM Hury Augusto Cruz Maciel; CPF:016.574.032-97; Valor: 
r$ 1.519,20. roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 171/21/di/dF – objetivo:Policiamento E fiscalização de 
Trânsito Nas rodovias Estaduais.(oP. SEMaNa SaNTa/BPrV 2021); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; desti-
no: Bragança-Pa; Período: 01 a 07/04/2021; Quantidade de diárias: 06 de 
alimentação e 06 de pousada; Servidores: caP PM diego lima Brasil; cPf: 
939.807.952-68; Valor: r$ 1.740,84. SGT PM ivanildo Nazareno Miranda 
da Silva; cPf: 427.439.072-15; Valor: r$ 1.582,56. cB PM Geraldo Vitor 
Barbalho ferreira; cPf: 645.513.692-68; Valor: r$ 1.519,20. cB PM Edvan 
Ribeiro Gomes;CPF: 781.305.492-04; Valor: R$ 1.519,20. CB PM Ronny 
Ewerton Santos da Silva; cPf: 922.276.942-20; Valor: r$ 1.519,20. cB 
PM Josué Miranda amaral dias; cPf:000.955.872-17 ; Valor: r$ 1.519,20. 
cB PM reginaldo Moreira Júnior; cPf:802-183-692-04; Valor: r$1.519,20. 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 655425
Portaria Nº 2501/19/di/dF – objetivo: cumprir diligência de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; 
destino: Jacareacanga-Pa; Período: 12 a 16/09/2019; Quantidade de di-
árias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: Wallace Painiu de 
Souza; cPf:021.397.572-62; Valor: r$ 576,00. ordenador: JoSÉ EdUar-
do dE oliVEira PiMENTEl; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.

Protocolo: 655445
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Portaria Nº 45/21/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais. (oP. carNaVal/BPrV); fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; Salinópolis; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 18/02/2021; Quantidade de diárias: 
06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM carlos augusto 
Teixeira Moura; cPf:564.247.872-91; Valor: r$ 1.582,56. SGT PM Paulo 
de araújo Silva; cPf:251.398.192-87; Valor: r$ 1.582,56. SGT PM Mano-
el francisco freitas de oliveira cPf:351.991.562-68; Valor: r$ 1.582,56. 
SGT PM George iradir Meireles Braga; cPf:397.204.892-00; Valor: r$ 
582,56. cB PM roberto Soares lobo Junior; cPf:984.234.362-68: Valor: 
r$ 1.519,20. cB PM Willian de Sousa Brito; cPf:838.413.262-34; Valor: 
r$1.519,20 . cB PM Thiago Miranda Marinho; cPf:852.422.922-53; Va-
lor: r$ 1.549,20. cB PM Wellington Pereira Barros; cPf:823.897.052-00 
; Valor: r$1.519,20. cB PM flavio cardoso ferreira ; cPf:634.032.932-
20; Valor: r$ 1.519,20. cB PM Bruno dias Goes; cPf:015.581.442-
77; Valor: r$ 1.519,20. cB PM João Henrrique Siqueira Seabra; cPf: 
999.468.482-91; Valor: r$ 1.519,20. cB PM Geraldo Vitor Barbalho fer-
reira; cPf:645.513.692-68; Valor: r$ 1.519,20. cB PM carlos Williams 
rendeiro lima ; cPf:685.750.762-72; Valor r$ 1.519,20. cB PM Paulo 
cesar rodrigues da Silva; cPf:646.672.192-20; Valor r$ 1.519,20. Sd PM 
Hury Augusto Cruz Maciel; CPF:016.574.032-97; Valor R$ 1.519,20. Orde-
nador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 655467
Portaria Nº 720/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: 
Marapanim/Pa; Período: 30/04/2021; Quantidade de diárias: 01 de ali-
mentação; Servidores: cEl PM José dilson Melo de Souza Júnior; cPf: 
426.627.292-87; Valor: r$ 131,88. caP PM Edson corrêa dias; cPf: 
002.765.272-67; Valor: r$ 118,69; TEN PM Marcos Verissimo costa; cPf: 
833.890.402-34; Valor: r$ 116,05; cB PM carlos Eduardo da Soledade 
costa; cPf: 619.176.722-68; Valor: r$ 85,72; Sd PM Willdson araujo 
Vale; cPf: 008.559.072-07; Valor: r$ 85,72. ordenador: roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 721/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (operação 
SaME); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: con-
ceição do araguaia/Pa; destino: Belém/ Pa; Período: 31/03 a 02/04/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB 
PM leandro dos Santos oliveira; cPf: 024.156.271-60; Valor: r$ 633,00. 
PM alexsandro costa oliveira; cPf: 529.867.992-72; Valor: r$ 633,00. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 772/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamen-
to (operação rio Pacajá-Porte-li); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Breves/Pa; destino: Portel/Pa; Período: 05 a 
10/05/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de Pousada; 
Servidores: SGT PM claudio romano da Silva; cPf: 303.121.912-00; Va-
lor: R$ 1.318,80. CB PM Deyviso Melo de Araújo; CPF: 001.948.602-21; 
Valor: r$ 1.266,00; cB PM Jose lucival cardoso Maciel; cPf: 784.410.212-
87; Valor: r$ 1.266,00; cB PM Edmilson rodrigues de oliveira; cPf: 
885.056.002-82; Valor: r$ 1.266,00; Sd PM roberto dos Santos dantas; 
cPf: 000.778.062-12; Valor: r$ 1.266,00; Sd PM luiz adriano Machado 
alves; cPf: 962.130.782-15; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 773/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento (ope-
ração Escolta de Vacina); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: castanhal/Pa; destino: capanema/ Pa; Período: 01/05/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM dinael de 
almeida Piedade; cPf: 698.234.802-49; Valor: r$ 131,88. cB PM luis 
augusto da Silva alves; cPf: 637.436.712-04; Valor: r$ 126,60; cB PM 
Marinilson da conceição aleixo; cPf: 713.319.482-15; Valor: r$ 126,60; 
Sd PM Gilson de almeida Silva; cPf: 052.412.143-56; Valor: r$ 126,60. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 655678

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de adesÃo a ata “caroNa” 
Nº 003/2021 – cPL/FasPMPa

o diretor do fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará - faSPM, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os 
termos do Processo nº 019/2021 – faSPMPa, realizado por adesão a aTa 
“caroNa” ao Pregão Eletrônico SrP nº 001/2020, oriUNda do Processo 
administrativo nº 64114.01488/2020 – 1º BiS – BaTalHÃo dE iNfaNTa-
ria dE SElVa, cujo o objetivo destina-se a aquisição de Material Perma-
nente Mobília em Geral, tendo como razão de convencimento o Parecer Ju-
rídico nº 115/2021 - assessoria Jurídica faSPMPa, e o Parecer do controle 
interno, através do Mem. nº 021/2021 – ci/faSPM, juntado aos autos do 
Processo nº 015/2020 – cPl/faSPM rESolVE:
1 – HoMoloGar a adesão a aTa “caroNa” nº 003/2021 – cPl/faSPM 
oriundo da aTa de registro de Preços SrP nº 001/2020 – 1º BiS-aM – 
BaTalHÃo dE iNfaNTaria dE SElVa, em favor das empresas forTliNE 

iNdUSTria E coMÉrcio dE MÓVEiS lTda - cNPJ: 08.368.875/0001-52, 
vencedora do do Pregão Eletrônico SrP nº 001/2020 – 1º BiS-aM no valor 
global de r$ 12.760,00 (doze Mil , Setecentos e Sessenta reais ).
2 - deverá ser providenciado instrumento contratual, com base na minuta 
constante dos autos e, posteriormente, a assinatura das partes para o 
fornecimento do objeto.
Belém/Pa, 12 de maio de 2021.
 MÓiSES coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM rG 18338
dirETor do faSPMPa

Protocolo: 655490

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°061/2021-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor lUiZ clÓViS da SilVa alVES rG nº20009 
cPf n° 397.763.282-53 Mf nº 53741111, cHEfE do EXPEdiENTE do 
faSPM a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro 
Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; Sendo r$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos reais) na 
339030 (Material de consumo), e sendo r$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos 
reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 13 de Maio de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSES coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 655661
Portaria N°060/2021-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor MarcoS BarroSo lEal rG nº 34685 cPf n° 
91339774291 Mf nº 571994981, cHEfE da T.i. do faSPM a utilizar o adian-
tamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para despesa 
de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; 
Sendo r$ 2.000,00 (dois Mil reais) na 339030 (Mat. consumo) e sendo r$ 
2.000,00 (dois Mil reais) na 33939 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 13 de Maio de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 655581
Portaria N°061/2021-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor lUiZ clÓViS da SilVa alVES rG nº20009 
cPf n° 397.763.282-53 Mf nº 53741111, cHEfE do EXPEdiENTE do 
faSPM a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.000,00 (Três Mil 
reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; Sendo r$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos reais) na 
339030 (Material de consumo), e sendo r$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos 
reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 13 de Maio de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSES coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 655683

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 106/2021/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter se-
guido do município de castanhal-Pa para Belém-Pa em virtude de realizar 
a condução de associados e dependentes a serviço deste fundo de assis-
tência Social - faSPM. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: castanhal-Pa; destino: Belém-Pa; Períodos de 05,06,07 e 10 
de Maio de 2021; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação; Na 
categoria “B”; Servidor: cB PM rG 33371 clEYSoN da SilVa coSTa; 
cPf: 621.760.212-15, no Valor: r$ 506,40. ordENador: MoiSÉS coSTa 
da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS 
aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 655590

t.
.

torNar seM eFeito
.

toNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio oFi-
ciaL N° 34.583 de 13/05/2021, rEfErENTE ao SUPriMENTo dE fUN-
do dE PorTaria N° 061/2021 – GaB dirETor/Sup. fundos, QUE GEroU 
o ProTocolo dE PUBlicaÇÃo: 655661, Por EQUÍVoco No docUMEN-
To dE oriGEM. ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo

Protocolo: 655677



 diário oficial Nº 34.583  61 Sexta-feira, 14 DE MAIO DE 2021

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 068/iN/coNtratos 03 de Maio de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4° e 10° da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
rESolVE:
art. 1º. designar o TEN QoaBM JoElMir NUNES dE caSTro Mf:5826748/1, 
como fiscal Suplente do contrato nº 053/2020, em substituição ao caP 
QoBM MicaiaS rodriGUES dE SoUSa, Mf:57216350/1, celebrado com 
a empresa lUiZ ViaNa TraNSPorTES lTda, cNPJ: 07.590.934/0001-70, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada na locação de veí-
culos tipo Pick-up/auto Busca e Salvamento para atender as necessidades 
do CBMPA, para acompanhar e fiscalizar sua execução em obediência ao 
art. 67 da lei nº 8.666/93 e o art. 6º do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013.
art. 2º. o fiscal do instrumento contratual será o responsável por sua per-
feita execução, cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados 
mediante termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 
da lei nº 8.666/93.
art. 3º. determinar ao fiscal do instrumento contratual que informe a 
diretoria de apoio logístico do cBMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e 
oito horas), qualquer afastamento que o impossibilite em dar continuidade 
nos trabalhos inerentes à fiscalização do contrato.
art. 4º. determinar ao fiscal que remeta até o 5º (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento contratual à dire-
toria de apoio logístico do cBMPa.
art. 5º. revogar a PorTaria N° 329 de 05 de junho de 2020, publicada no 
BG n°: 126 de 09 de setembro de 2020.
art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência 
até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 655347

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 16/2021-acadePoL
Marituba-Pa, quarta-feira, 12 de maio de 2021
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo os concursos Públicos c-149/2009-SEad PcPa, 
c–202/2016-SEad/PcPa, c–203/2016-SEad/PcPa para o provimento de 
vagas ao cargo de delegado, Escrivão e investigador de Polícia civil, bem 
como, o que dispõe o art. 45, do regimento interno da acadEPol;
coNSidEraNdo decisões judiciais atinentes, as quais concedem tutela 
antecipada para dar prosseguimento à segunda fase aos candidatos sub 
judice – dos concursos públicos c-149/2009-SEad PcPa, c-202/2016-SE-
ad/PcPa, c–203/2016-SEad/PcPa ,
coNSidEraNdo os termos consignados na PorTaria Nº 
10/2021-acadEPol, de 30 de abril de 2021, publicado no doE nº 34.572 
de 04 de maio de 2021, que convoca os candidatos para a efetivação da 
matrícula no curso de formação de Policial civil.
coNSidEraNdo a Portaria n.º 11/2021-acadEPol, publicada no doE nº 
34.573, no dia de 05 de maio de 2021, que designou a comissão de ava-
liação de Matrícula, com competências e atribuições regimentais.
coNSidEraNdo que ao término do período de apresentação dos documentos 
necessários para a matrícula no curso de formação de Policial civil, alguns 
candidatos não compareceram para efetivar a respectiva matrícula;
coNSidEraNdo que os candidatos, EPc/dEoN dENNEr SilVa dE oliVEi-
ra e EPc/diEGo doS SaNToS MENEZES, manifestaram expressamente 
suas desistências da vaga que lhes foram ofertadas no concurso Público 
c – 203/2016-SEad/PcPa;
coNSidEraNdo os termos do item 6.2.6 do Edital nº 01/2016-SEad/
PcPa, e a necessidade em publicar os nomes dos candidatos referidos nos 
itens anteriores;
rESolVE:
i. Tornar público os nomes, por cargo dos candidatos que NÃo coMPa-
rEcEraM para efetivar matrícula no cUrSo dE forMaÇÃo dE Policial 
ciVil, bem como, os nomes dos dESiSTENTES do referido curso de for-
mação, que será realizado no período de 17 de maio a 30 de setembro 
de 2021, nesta academia de Polícia civil do Estado do Pará – acadEPol.

ii. NÃo coMParEciMENTo
a) carGo: iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil
iracEMa cardoSo da SilVa;
WU cHENG fENG alVES;
iii. dESiSTENTES
a) carGo: EScriVÃo dE PolÍcia ciVil
dEoN dENNEr SilVa dE oliVEira
diEGo doS SaNToS MENEZES
IV. Encaminhar a presente Portaria à Chefia de Gabinete da Polícia Civil para 
publicação no Diário Oficial do Estado e no Boletim Interno da Instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 655357
Portaria Nº 565/2021-GaB/dGPc/aFastaMeNto
Belém-Pa, 10 de maio de 2021.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil).
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo que o (a) Servidor (a) JoSE carloS SarGES SaN-
ToS, iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 5158214/2, no 
dia 25/04/2019, solicitou sua aposentadoria através do processo nº 
2019/190311, requer ainda seu afastamento com fundamento no §4º do 
art. 112 da lei 5.810/94.
r E S o l V E:
i – conceder, a pedido, afaSTaMENTo Para aGUardar aPoSENTadoria 
Por TEMPo dE SErViÇo para o (a) servidor (a) JoSE carloS SarGES 
SaNToS, iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 5158214/2, o 
direito de aguardar sua aposentadoria sem comparecer ao Trabalho e sem 
Prejuízo de sua remuneração, a contar de 10 dE Maio dE 2021, em virtu-
de de nesta data contar com 30 (trinta) anos, 09 (nove) meses e 19 (de-
zenove) dias de tempo de contribuição, dos quais 29 (vinte e nove) anos, 
01 (um) mês e 03 (três) dias são de tempo estritamente policial, somado 
mais 08 (oito) meses de tempo ficto, perfazendo um total de 31 (trinta 
e um) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de tempo de serviço.
ii – determinar às diretorias administrativas e de recursos Humanos que 
adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 655808
Portaria Nº 534/2021-GaB/dG/aFastaMeNto
Belém-Pa, terça-feira, 04 de maio de 2021.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil).
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo que o (a) Servidor (a) loUriVal da SilVa loBaTo, iN-
VESTiGador dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 60747/1, no dia 12/01/2021, 
solicitou sua aposentadoria através do processo nº 2021/35286, requer 
ainda seu afastamento com fundamento no §4º do art. 112 da lei 5.810/94.
r E S o l V E:
i – conceder, a pedido, afaSTaMENTo Para aGUardar aPoSENTadoria 
Por TEMPo dE SErViÇo para o (a) servidor (a) loUriVal da SilVa loBa-
To, iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 60747/1, o direito de 
aguardar sua aposentadoria sem comparecer ao Trabalho e sem Prejuízo 
de sua remuneração, a contar de 01 dE Maio dE 2021, em virtude de 
nesta data contar com 41 (quarenta e um) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) 
dias de tempo de contribuição e de tempo estritamente policial.
ii – determinar às diretorias administrativas e de recursos Humanos que 
adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 655810

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato: 13/2021. inexigibilidade de licitação nº 004/2021. Partes: Po-
lícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. KariNa cor-
rEia fiGUEIREDO. CPF nº 808.756.612-20. Classificação do Objeto: Con-
tratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, para 
atender ao curso de formação policial atinentes aos candidatos Sub Judices 
– concursos Públicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad 
PcPa, como docente da disciplina crimes cibernéticos.  data da assinatu-
ra: 13/05/2021. ViGÊNcia: a contar da sua assinatura até 30/09/2021. 
Valor: r$ 1.600,00. orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despe-
sa fonte de recurso origem do recurso. 06.128.1502.8833.339036.33904
7.0101 Estadual. Proc. nº 2021/202561. contratado: KariNa corrEia fi-
GUEirEdo. Endereço: avenida Governador Helio da Mota, Bairro: coquei-
ro, cep: 67.120-370, ananindeua/Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves 
Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.
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eXtrato do coNtrato
contrato: 14/2021. inexigibilidade de licitação nº 009/2021. Partes: Polí-
cia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. afoNSo alVES 
RODRIGUES. CPF nº 401.885.902-34. Classificação do Objeto: Contrata-
ção da prestação de serviços técnico profissional especializado, para aten-
der ao curso de formação policial atinentes aos candidatos Sub Judices 
– concursos Públicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad 
PcPa, como docente da disciplina investigação Policial. data da assinatura: 
13/05/2021. ViGÊNcia: a contar da sua assinatura até 30/09/2021. Va-
lor: r$ 4.900,00. orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despesa 
fonte de recurso origem do recurso. 06.128.1502.8833.339036.339037
.0101. Estadual. Proc. nº 2021/198838. contratado: afoNSo alVES ro-
driGUES. Endereço: Passagem aliados, Bairro: Souza, cep: 66.613-160, 
Belém/Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.
eXtrato do coNtrato
contrato: 18/2021. inexigibilidade de licitação nº 005/2021. Partes: Po-
lícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. Jadir aTai-
DE DOS SANTOS. CPF nº 127.179.752-68. Classificação do Objeto: Con-
tratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, para 
atender ao curso de formação policial atinentes aos candidatos Sub Ju-
dices – concursos Públicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 
SEad PcPa como docente da disciplina criminalítica. data da assinatura: 
13/05/2021. ViGÊNcia: a contar da sua assinatura até 30/09/2021. Valor: 
r$ 700,00. orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despesa fonte 
de recurso origem do recurso. 06.128.1502.8833.339036.339037.0101. 
Estadual. Proc. nº 2021/201179. contratado: Jadir aTaidE doS SaNToS. 
Endereço: Travessa Timbó, Bairro: Pedreira, cep: 66.083-049, Belém/Pa. 
ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do 
delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 655600
coNtrato
eXtrato de coNtrato
contrato nº 015/2021-Pc/Pa; inexigibilidade de licitação nº 006/2021-
Pc/Pa, art. 25, caput, da lei nº8.666/93; Partes: Polícia civil do Esta-
do do Pará, cNPJ: nº 00.368.105/0001-06 e JUliaNo corrÊa, cPf nº 
009.846.219-97. Valor: r$=3.500,00 (três mil e quinhentos reais. obje-
to: contratação da prestação de serviço técnico profissional especializa-
do, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES aoS 
caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad PcPa, 
c-202 SEad PcPa, c-203 SEad PcPa”, como docente Especialista da disci-
plina “PolÍcia JUdiciária”, totalizando a carga horária de 50 (cinquenta) 
horas-aulas, no valor unitário de r$=70,00 (setenta reais), totalizando o 
valor de r$=3.500,00(três mil e quinhentos reais). data da assinatura: 
13/05/2021. Vigência: a contar da sua assinatura até 30/09/2021.fun-
damentação legal: art. 25, caput da lei nº 8.666/93. dotação orçamen-
tária:40101.06.128.1502.8833.339036.339047.0101.- Estadual; Processo 
nº 2021/201258. ordenador responsável: ana Michelle Gonçalves Soares 
Zagalo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil. contratado: 
Juliano correa. Endereço: residente e domiciliado na rua domingos Mar-
reiros, bairro de fátima – Belém, 66.050-160.
eXtrato de coNtrato
contrato nº 016/2021-Pc/Pa; inexigibilidade de licitação nº 007/2021-
Pc/Pa, art. 25, caput, da lei nº8.666/93; Partes: Polícia civil do Esta-
do do Pará, cNPJ: nº 00.368.105/0001-06 e JoSEliTo TEiXEira SilVa, 
cPf nº 392.219.032-49. Valor: r$=350,00 (trezentos e cinquenta reais. 
Objeto: Contratação da prestação de serviço técnico profissional espe-
cializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES 
aoS caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad PcPa”, como docente Especialista 
da palestra “SaÚdE E SEGUraNÇa No TraBalHo”, totalizando a carga 
horária de 05 (cinco) horas-aulas, no valor unitário de r$=70,00 (seten-
ta reais), totalizando o valor de r$=350,00(trezentos e cinquenta reais). 
data da assinatura: 13/05/2021. Vigência: a contar da sua assinatura até 
30/09/2021.fundamentação legal: art. 25, caput da lei nº 8.666/93. do-
tação orçamentária:40101.06.128.1502.8833.339036.339047.0101.- Es-
tadual; Processo nº 2021/201975. ordenador responsável: ana Michelle 
Gonçalves Soares Zagalo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia 
civil. contratado: Joselito Teixeira Silva. Endereço: residente e domiciliado 
na rod, augusto Montenegro, bairro Mangueirão- Belém/Pa, 66.640-000.
eXtrato de coNtrato
contrato nº 017/2021-Pc/Pa; inexigibilidade de licitação nº 008/2021-
Pc/Pa, art. 25, caput, da lei nº8.666/93; Partes: Polícia civil do Estado do 
Pará, cNPJ: nº 00.368.105/0001-06 e arNaldiNo dE NaZarETH frEiTaS 
JUNior, cPf nº 442.705.182-00. Valor: r$2.450,00 (dois mil quatrocen-
tos e cinquenta reais)) objeto: contratação da prestação de serviço téc-
nico profissional especializado, para atender ao “CURSO DE FORMAÇÃO 
Policial aTiNENTES aoS caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS 
PÚBlicoS c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203“ como docente 
Especialista da disciplina “SiSP WEB 2.0”, totalizando a carga horária de 35 
(trinta e cinco) horas-aulas, no valor unitário de r$70,00 (setenta reais), 
totalizando o valor de r$2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta re-
ais). data da assinatura: 13/05/2021. Vigência: a contar da sua assinatura 
até 30/09/2021.fundamentação legal: art. 25, caput da lei nº 8.666/93. 
dotação orçamentária:40101.06.128.1502.8833.339036.339047.0101.- Es-
tadual; Processo nº 2021/201109 . ordenador responsável: ana Michelle 
Gonçalves Soares Zagalo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia 
civil. contratado: arnaldino de Nazareth freitas Junior: residente e domicilia-
do na rod. Br 316, KM 08, bairro centro, ananindeua/Pa, cEP 67033-000,.

Protocolo: 655514
eXtrato de coNtrato
contrato n°021/2021-Pc/Pa. Modalidade de licitação: inexigibilidade de 
licitação n°015/2021. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 
00.368.105/0001-06 e cTT cENTro dE TrEiNaMENTo TáTico lTda. 
cNPJ nº 04.349.636/0001-02. data da assinatura: 12/05/2021. Vigência: 

Contrato terá vigência enquanto durar o curso, até a finalização com a 
certificação dos alunos. Objeto: contratação de empresa para aperfeiço-
amento de servidores públicos, com a oferta de curso de formação de 
instrutor de armamentos e Tiro. Valor: r$36.000,00 (trinta e seis mil re-
ais). Processo nº 2021/350247. orçamento: 40101.06.303.1502.8832.3
39039.0101. contratada: cTT cENTro dE TrEiNaMENTo TáTico lTda. 
Endereço da contratada: av. Humberto de campos, nº 3220, município de 
Guapituba ribeirão Pires, em São Paulo, cEP nº 09426-070.ordenadora 
responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do 
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 655814
eXtrato do coNtrato
contrato nº: 022/2021 – Pc/Pa. inexigibilidade de licitação nº 010/2021. 
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. aN-
drÉa dE SoUZa SENa. cPf nº 758.557.552-15. objeto: contratação da 
prestação de serviços técnico profissional especializado, para atender ao 
curso de formação policial atinentes aos candidatos Sub Judices – con-
cursos Públicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad PcPa, 
como docENTE da disciplina “ESTáGio SUPErViSioNado”, com carga ho-
rária de 65 (sessenta e cinco) horas-aulas, no valor unitário de r$70,00 
(setenta reais), totalizando o valor de r$4.550,00 (quatro mil, quinhen-
tos e cinquenta reais), e como supervisora “oriENTaÇÃo E SUPErViSÃo” 
com carga horária de 86 (oitenta e seis) horas-aulas, no valor unitário de 
r$70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$ 6.020,00 (seis mil e 
vinte reais). data da assinatura: 13/05/2021. ViGÊNcia: a contar da sua 
assinatura até 30/09/2021. Valor: r$ 10.570,00 (dez mil e quinhentos 
setenta reais). orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despesa 
fonte de recurso origem do recurso. 06.128.1502.8833.339036.33904
7.0101 Estadual. Proc. nº 2021/206069. contratada: aNdrÉa dE SoUZa 
SENa. Endereço: av. Perimetral Sul, n° 02 – Begolandia – Benevides, cEP: 
66670-320. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.
eXtrato do coNtrato
contrato nº: 023/2021 – Pc/Pa. inexigibilidade de licitação nº 011/2021. 
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. Ma-
NoEl PaUlo dE oliVEira PiMENTa. cPf nº 517.121.802-15. objeto: 
Contratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, 
para atender ao curso de formação policial atinentes aos candidatos Sub 
Judices – concursos Públicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 
SEad PcPa, como docENTE das disciplinas “GESTÃo da iNforMaÇÃo”, 
com carga horária de 15 (quinze) horas-aulas, no valor unitário de r$ 
60,00 (sessenta reais), r$ 900,00 (novecentos reais), e “TEcNoloGia E 
SiSTEMaS iNforMaTiZadoS” com carga horária de 10 (dez) horas-aulas, 
no valor unitário de r$ 60,00 (sessenta reais), totalizando o valor de r$ 
600,00 (seiscentos reais). data da assinatura: 13/05/2021. ViGÊNcia: a 
contar da sua assinatura até 30/09/2021. Valor: r$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais). orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despesa 
fonte de recurso origem do recurso. 06.128.1502.8833.339036.339047.
0101 Estadual. Proc. nº 2021/201428 contratado: MaNoEl PaUlo dE oli-
VEira PiMENTa. Endereço: av. Governador José Malcher, Ed. Elza, Bairro 
São Brás, Belém/Pa, cEP: 66090-100. ordenador: ana Michelle Gonçalves 
Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.
eXtrato do coNtrato
contrato nº: 024/2021 – Pc/Pa. inexigibilidade de licitação nº 012/2021. 
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. 
alEXaNdrE BEZErra oliVEira. cPf nº 807.151.172-20. objeto: con-
tratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, para 
atender ao curso de formação policial atinentes aos candidatos Sub Ju-
dices – concursos Públicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 
SEad PcPa, como docENTE da disciplina “iNVESTiGaÇÃo fiNaNcEira 
No ENfrENTaMENTo ao criME dE laVaGEM dE diNHEiro”, com carga 
horária de 15 (quinze) horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (sessen-
ta reais), totalizando o valor de r$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais). 
data da assinatura: 13/05/2021. ViGÊNcia: a contar da sua assinatura 
até 30/09/2021. Valor: r$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais). orça-
mento: Programa de Trabalho Natureza de despesa fonte de recurso ori-
gem do recurso. 06.128.1502.8833.339036.339047.0101 Estadual. Proc. 
nº 2021/200931 contratado: alEXaNdrE BEZErra oliVEira. Endereço: 
rua Boaventura da Silva, Bairro Nazaré, Belém/Pa, cEP: 66055-090. or-
denador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do 
delegado Geral da Polícia civil/Pa.
eXtrato do coNtrato
contrato nº: 025/2021 – Pc/Pa. inexigibilidade de licitação nº 013/2021. 
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. ÍTa-
lo fEliPE oliVEira dE alMEida. cPf nº 934.604.572-87. objeto: con-
tratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, para 
atender ao curso de formação policial atinentes aos candidatos Sub Judices 
– concursos Públicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad 
PcPa, como docENTE da disciplina “liNGUaGEM E ProdUÇÃo dE docU-
MENToS TÉcNicoS – cfPc”, com carga horária de 20 (vinte) horas-aulas, 
no valor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$ 
1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). data da assinatura: 13/05/2021. 
ViGÊNcia: a contar da sua assinatura até 30/09/2021. Valor: r$ 1.400,00 
(um mil e quatrocentos reais). orçamento: Programa de Trabalho Natureza 
de despesa fonte de recurso origem do recurso. 06.128.1502.8833.339
036.339047.0101 Estadual. Proc. nº 2021/201224 contratado: ÍTalo fE-
liPE oliVEira dE alMEida. Endereço: Travessa Quatorze de abril, Bairro 
São Brás, Belém/Pa, cEP: 66063-005. ordenador: ana Michelle Gonçalves 
Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.
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eXtrato do coNtrato
contrato nº: 026/2021 – Pc/Pa. inexigibilidade de licitação nº 014/2021. 
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. ro-
BErTo SoarES HaGE. cPf nº 153.350.972-72. objeto: contratação da 
prestação de serviços técnico profissional especializado, para atender ao 
curso de formação policial atinentes aos candidatos Sub Judices – concur-
sos Públicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad PcPa, omo 
docENTE da disciplina “MEdiciNa lEGal”, com carga horária de 10 (dez) 
horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totalizando o 
valor de r$ 700,00 (setecentos reais). data da assinatura: 13/05/2021. 
ViGÊNcia: a contar da sua assinatura até 30/09/2021. Valor: r$ 700,00 
(setecentos reais). orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despe-
sa fonte de recurso origem do recurso. 06.128.1502.8833.339036.3390
47.0101 Estadual. Proc. nº 2021/201682 contratado: roBErTo SoarES 
HaGE. Endereço: av. Gentil Bittencourt, Bairro Nazaré, Belém/Pa, cEP: 
66035-340. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 655774

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Termo aditivo: 3. coNTraTo: 012/2019-Pc/Pa. ParTES: Polícia civil do 
Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. cENTro dE iNTEGraÇÃo 
EMPrESa EScola - ciEE. cNPJ nº 61.600.839/0001-55. claSSificaÇÃo 
do oBJETo: Prorrogação do Prazo de vigência do contrato por mais 12 
(doze) meses e reajuste de preços de 14,47% (percentual referente á 
redução de 16,63% no valor do índice iGP-M em março/2021). daTa da 
aSSiNaTUra: 08/05/2021. ViGÊNcia: 08/05/2021 à 08/05/2022. or-
ÇaMENTo: Programa de Trabalho Natureza de despesa fonte de recurso 
origem do recurso.06.122.1297.8338.339039.0101. Estadual. Proc. nº 
2021/365293. coNTraTado: cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola 
- ciEE. Endereço: rua Tabapuã, nº 540, Bairro: itaim, cEP: 04.533-001, 
São Paulo/SP. ordENador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe 
de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 655741

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº006/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. JUliaNo corrÊa, pessoa física, 
inscrita no cPf/Mf sob o nº 009.846.219-97.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES 
aoS caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad PcPa”, como docENTE da discipli-
na “PolÍcia JUdiciária”, com carga horária de 50 (cinquenta) horas-au-
las, no valor unitário de r$=70,00 (setenta reais), totalizando o valor de 
r$=3.500,00(três mil e quinhentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$=3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária: 40101- Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agente de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 - outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 - formação de agente de Se-
gurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 13 / 05 / 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. resolve 
ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 006/2021 para contratação de 
JUliaNo corrÊa Valor: r$=3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Belém/Pa, 13 de maio 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 007/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. JoSEliTo TEiXEira SilVa, pes-
soa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 392.219.032-49.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES 
aoS caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad PcPa” , como docENTE da palestra 
“SaÚdE E SEGUraNÇa No TraBalHo”, com carga horária de 05 (cinco) 
horas-aulas, no valor unitário de r$=70,00 (setenta reais), totalizando o 
valor de r$=350,00 (trezentos e cinquenta reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 

liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária: 40101- Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agente de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 - outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 - formação de agente de Se-
gurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES, chefe 
de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 13 /05/ 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. 
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 007/2021 para 
contratação de JoSEliTo TEiXEira SilVa. Valor: r$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais).
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 008/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. arNaldiNo dE NaZarETH frEi-
TaS JUNior, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 442.705.182-00.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES 
aoS caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad PcPa”, como docENTE da disci-
plina “SiSP WEB 2.0”, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas-au-
las, no valor unitário de r$70,00 (setenta reais), totalizando o valor de 
r$2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$2.450,00 (dois mil, qatrocentos e cinquenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária: 40101- Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agente de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 - outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 - formação de agente de Se-
gurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 13 /05 / 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. 
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 008/2021, 
para contratação de arNaldiNo dE NaZarETH frEiTaS JUNior,. Valor: 
r$2.450,00 (dois mil, qatrocentos e cinquenta reais).
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.

Protocolo: 655530
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a Srª. KariNa corrEia fiGUEirEdo, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 808.756.612.20.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES 
aoS caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad PcPa”, como docENTE da disciplina 
“criMES ciBErNÉTicoS”, com carga horária de 20 (vinte) horas-aulas, 
no valor unitário de r$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de r$ 
1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária: Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 - formação de agentes de Se-
gurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 13/05/ 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 004/2021 para contratação de Kari-
Na corrEia fiGUEirEdo. Valor: r$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)
Belém/Pa, 13 de Maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 005/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. afoNSo alVES rodriGUES, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 401.885.902-34.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES 
aoS caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad PcPa”, como docENTE das disci-
plinas “aTiVidadE dE iNTEliGÊNcia”, com carga horária de 20 (vinte) 
horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), e “iNVESTiGa-
ÇÃo Policial” com carga horária de 50 (cinquenta) horas-aulas, no valor 
unitário de r$ 70,00 (setenta reais) totalizando o valor de r$ 4.900,00 
(quatro mil e novecentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária: Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 - formação de agentes de Se-
gurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 13/05/2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 005/2021 para contratação de afoN-
So alVES rodriGUES. Valor: r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais.
Belém/Pa, 13 de Maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 009/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. Jadir aTaidE doS SaNToS, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 127.179.752-68.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES 
aoS caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad PcPa”, como docENTE da disciplina 
“criMiNalÍSTica”, com carga horária de 10 (dez) horas-aulas, no valor 
unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$ 700,00 
(setecentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 700,00 (setecentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária: Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 - formação de agentes de Se-
gurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 13 / 05 / 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 009/2021 para contratação de Jadir 
aTaidE doS SaNToS. Valor: r$ 700,00 (setecentos reais).
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 655655
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 010/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sra. aNdrÉa dE SoUZa SENa, pes-
soa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 758.557.552-15.

DO OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES 
aoS caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa E c-203 SEad PcPa”, como docENTE da disci-
plina “ESTáGio SUPErViSioNado”, com carga horária de 65 (sessenta 
e cinco) horas-aulas, no valor unitário de r$70,00 (setenta reais), totali-
zando o valor de r$4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais), e 
como supervisora “oriENTaÇÃo E SUPErViSÃo” com carga horária de 86 
(oitenta e seis) horas-aulas, no valor unitário de r$70,00 (setenta reais), 
totalizando o valor de r$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais). Perfazendo o va-
lor total do contrato de r$ 10.570,00 (dez mil e quinhentos setenta reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 10.570,00 (dez mil e quinhentos setenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 – formação de agentes de Segu-
rança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinárias
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 13/05/2021
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 010/2021 para 
contratação da Sra. aNdrÉa dE SoUZa SENa. Valor: r$ 10.570,00 (dez 
mil e quinhentos setenta reais).
Belém/Pa, 13 de Maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 011/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. MaNoEl PaUlo dE oliVEira 
PiMENTa, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 517.121.802-15.
DO OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES 
aoS caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa E c-203 SEad PcPa”, como docENTE das dis-
ciplinas “GESTÃo da iNforMaÇÃo”, com carga horária de 15 (quinze) 
horas-aulas, no valor unitário de r$ 60,00 (sessenta reais), r$ 900,00 
(novecentos reais), e “TEcNoloGia E SiSTEMaS iNforMaTiZadoS” com 
carga horária de 10 (dez) horas-aulas, no valor unitário de r$ 60,00 (ses-
senta reais), totalizando o valor de r$ 600,00 (seiscentos reais). Perfazen-
do o valor total do contrato de r$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 – formação de agentes de Se-
gurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinárias
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 13/05/2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 011/2021 
para contratação da Sr. MaNoEl PaUlo dE oliVEira PiMENTa. Valor: r$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 012/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. alEXaNdrE BEZErra oliVEira, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 807.151.172-20.
DO OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES 
aoS caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa E c-203 SEad PcPa”, como docENTE da disci-
plina “iNVESTiGaÇÃo fiNaNcEira No ENfrENTaMENTo ao criME dE 
laVaGEM dE diNHEiro”, com carga horária de 15 (quinze) horas-aulas, 
no valor unitário de r$ 70,00 (sessenta reais), totalizando o valor de r$ 
1.050,00 (um mil e cinquenta reais).
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da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 – formação de agentes de Se-
gurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinárias
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 13/05/2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 012/2021 para 
contratação da Sr. alEXaNdrE BEZErra oliVEira. Valor: r$ 1.050,00 
(um mil e cinquenta reais).
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 013/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. ÍTalo fEliPE oliVEira dE al-
MEida, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 934.604.572-87.
DO OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES 
aoS caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa E c-203 SEad PcPa”, como docENTE da discipli-
na “liNGUaGEM E ProdUÇÃo dE docUMENToS TÉcNicoS – cfPc”, 20 
(vinte) horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totali-
zando o valor de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais),
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 – formação de agentes de Se-
gurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinárias
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 13/05/2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 013/2021 
para contratação da Sr. ÍTalo fEliPE oliVEira dE alMEida. Valor: r$ 
1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
Belém/Pa,13 de maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 014/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. roBErTo SoarES HaGE, pessoa 
física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 153.350.972-72.
DO OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES 
aoS caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa E c-203 SEad PcPa”, como docENTE da discipli-
na “MEdiciNa lEGal”, 10 (dez) horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 
(setenta reais), totalizando o valor de r$ 700,00 (setecentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 700,00 (setecentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 – formação de agentes de 
Segurança Pública

fonte de recursos: 0101 – recursos ordinárias
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 13/05/2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 014/2021 para con-
tratação da Sr. roBErTo SoarES HaGE. Valor: r$ 700,00 (setecentos reais).
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa

Protocolo: 655794

.

.

oUtras MatÉrias
.

LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis
ÓrGÃo: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
ParEcEr
a comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela PorTaria Nº 
145/2020 realizou visita às instalações da UNidadE dE PaTriMÔNio para 
identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados 
no processo nº 2021/505540 constatando, após avaliação, o estado atual 
em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:

Nº dE 
ordEM Nº do rP dEScriÇÃo do BEM SiTUaÇÃo do BEM rEcoMENdaÇÃo

1 1948 arMário dE MdP, 2 PorTaS, 3 PraT., alTo iNSErVÍVEl doaÇÃo

2 11811 NoBrEaK 0,7KVa iNSErVÍVEl doaÇÃo

3 20011 coMPUTador corE 2, 2,6GHZ, 2GB raM, Hd iNSErVÍVEl doaÇÃo

4 20202 MoNiTor dE VidEo lcd, 19`` iNSErVÍVEl doaÇÃo

5 22565 MoNiTor dE VidEo lcd, 21,5`` iNSErVÍVEl doaÇÃo

6 22579 cPU 2 Ncl., 2.1GHZ, cacHE __, 1GB ddr2, Hd iNSErVÍVEl doaÇÃo

7 33235 NoBrEaK 0,6KVa iNSErVÍVEl doaÇÃo

8 33324 NoBrEaK 1KVa iNSErVÍVEl doaÇÃo

9 36418 coMPUTador QUad corE, 3.1GHZ, 4GB raM iNSErVÍVEl doaÇÃo

10 45760 MoNiTor dE VidEo lcd, 20`` iNSErVÍVEl doaÇÃo

11 56540 coMPUTador 4 Ncl., 3.4GHZ, cH 6MB, 4GB iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 655343
Portaria Nº 161/2021-GaB/cGPc/diVersos de 27/04/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 238/18-GaB/cGPc de 30/08/18, 
que apurou a conduta do servidor, H.T.S., mat. nº 5631149, conforme 
portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de elementos que autorizem a responsa-
bilização administrativa do servidor sindicado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 238/18-
GaB/cGPc de 30/08/18, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei com-
plementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 162/2021-GaB/cGPc/diVersos de 27/04/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 84/2019-GaB/cGPc de 
15/04/2019, que apurou as declarações do nacional E.c.M., por ocasião da 
audiência de custódia, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de materialidade comprobatória da ocor-
rência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 84/2019-
GaB/cGPc de 15/04/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 163/2021-GaB/cGPc/diVersos de 27/04/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 89/2020-GaB/cGPc de 
04/03/2020, instaurada para identificar e individualizar conduta, face a 
autoridade Policial, ter, em tese, deixado de instaurar procedimento policial 
no prazo legal, conforme portaria instauradora;
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coNSidEraNdo: não restar comprovada a incidência de transgressão dis-
ciplinar no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 89/2020-
GaB/cGPc de 04/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 164/2021-GaB/cGPc/diVersos de 27/04/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 83/2020-GaB/cGPc de 
04/03/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
autoridade Policial, ter, em tese, deixado de fazer instauração de procedi-
mento policial no prazo legal, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a ausência de elementos comprobatórios da prática de 
transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 83/2020-
GaB/cGPc de 04/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 165/2021-GaB/cGPc/diVersos de 27/04/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 118/2020-GaB/cGPc de 
11/03/2020, instaurada para identificar e individualizar conduta, face a 
autoridade Policial, ter, em tese, deixado de instaurar procedimento policial 
no prazo legal, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de elementos que autorizem a responsa-
bilização administrativa de servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 118/2020-
GaB/cGPc de 11/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 166/2021-GaB/cGPc/diVersos de 27/04/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 127/2020-GaB/cGPc de 
11/03/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
autoridade Policial, ter, em tese, deixado de instaurar procedimento policial 
no prazo legal, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 127/2020-
GaB/cGPc de 11/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 167/2021-GaB/cGPc/diVersos de 27/04/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 254/2020-GaB/cGPc de 
28/07/2020, que apurou a conduta do servidor, lucivelton ferreira dos 
Santos, mat. nº 54191957, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: haver configurado transgressão disciplinar por parte do 
servidor sindicado;
rESolVE: aplicar de acordo com o art. 90, inciso ii (segunda parte) da lei 
complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 03 (três) dia de SUSPEN-
SÃo, ao servidor lucivelton ferreira dos Santos, mat. nº 54191957, por 
inobservância do dever funcional prevista no art. 71, inciso iii, e trans-
gressão disciplinar conforme disposto no artigo 74, inciso XVii, todos da 
lei complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores, a qual de-
verá em razão de conveniência para o serviço público, ser convertida em 
multa conforme prevê o art. 79 §1º do mesmo diploma legal.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 168/2021-GaB/cGPc/diVersos de 28/04/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 82/2020-GaB/cGPc de 
04/03/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
autoridade Policial, ter, em tese, deixado de instaurar procedimento policial 
no prazo legal, conforme portaria instauradora
coNSidEraNdo: a inexistência de elementos que autorizem a responsa-
bilização administrativa de servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 82/2020-
GaB/cGPc de 04/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana

Portaria Nº 169/2021-GaB/cGPc/diVersos de 28/04/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 167/2020-GaB/cGPc de 
18/03/2020, que apurou as circunstâncias em que ocorreu a apreensão de 
adolescente infrator, na dP redenção/Pa, em 29/09/19, conforme portaria 
instauradora;
CONSIDERANDO: a ineficiência das provas apresentadas;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 167/2020-
GaB/cGPc de 18/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 170/2021-GaB/cGPc/diVersos de 28/04/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 323/2020-GaB/cGPc de 
23/09/2020, que apurou as circunstâncias da prisão de J.M.a., conforme 
portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de elementos capazes de atestar a vera-
cidade da denúncia;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 323/2020-
GaB/cGPc de 23/09/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 171/2021-GaB/cGPc/diVersos de 28/04/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 361/2020-GaB/cGPc de 
20/10/2020, que apurou a conduta do servidor, M.V.a.c., mat. nº 
57193028, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a ineficiência das provas apresentadas;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 361/2020-
GaB/cGPc de 20/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

Protocolo: 655726

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

Portaria
.

ProrroGaÇÃo da SiNdicÂNcia diSciPliNar N.º 002/2021
Portaria N.º 024/2021 – correGedoria do cPc “rc”, de 12 
de maio de 2021. a corregedora do cPc “renato chaves”, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.282, de 19 de janeiro 
de 2000 e suas alterações; coNSidEraNdo: o Memorando 002/2021 
Sindicância disciplinar n.º 002/2021, de solicitação de prorrogação 
de prazo, elaborado pelo presidente do processo. rESolVE: art. 1º.: 
ProrroGar: a Sindicância disciplinar n.º 002/2021, instaurado pela 
PorTaria Nº 013/2021 – corrEGEdoria cPc “rc”, de 09 de abril de 
2021, publicada no doE nº. 34.548 de 12 de abril de 2021, por mais 30 
(trinta) dias, a contar da publicação; registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra - corregedora do cPc “rc”.

Protocolo: 655313
LiceNÇa NoJo
Portaria N º150 de 12/05/2021-daF
NoME: ociNEa do Socorro coSTa SaNTa BriGida
carGo: aux. Téc. de Perícias, MaTrÍcUla:5920969/2.
PErÍodo:06.04.2021 a 13.04.2021.

Protocolo: 655379
ProrroGaÇÃo da aPUraÇÃo PreLiMiNar N.º 001/2021
PorTaria N.º 025/2021 – corrEGEdoria do cPc “rc”, de 13 de maio 
de 2021. a corregedora do cPc “renato chaves”, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.282, de 19 de janeiro de 2000 
e suas alterações; coNSidEraNdo: o Memorando s/n/ 2021 apuração 
Preliminar n.º 001/2021, de solicitação de prorrogação de prazo, elaborado 
pelo presidente do processo. rESolVE: art. 1º.: ProrroGar: a apuração 
Preliminar n.º 001/2021, instaurado pela PorTaria Nº 010/2021 – 
corrEGEdoria cPc “rc”, de 09 de abril de 2021, publicada no doE nº. 
34.548 de 12 de abril de 2021, por mais 30 (trinta) dias, a contar do 
prazo final da portaria instauradora; Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra - corregedora do cPc “rc”.

Protocolo: 655609
ProrroGaÇÃo da aPUraÇÃo PreLiMiNar N.º 002/2021
PorTaria N.º 026/2021 – corrEGEdoria do cPc “rc”, de 13 de maio 
de 2021. a corregedora do cPc “renato chaves”, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.282, de 19 de janeiro de 2000 
e suas alterações; coNSidEraNdo: o Memorando s/n/ 2021 apuração 
Preliminar n.º 002/2021, de solicitação de prorrogação de prazo, elaborado 
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pelo presidente do processo. rESolVE: art. 1º.: ProrroGar: a apuração 
Preliminar n.º 002/2021, instaurado pela PorTaria Nº 011/2021 – 
corrEGEdoria cPc “rc”, de 09 de abril de 2021, publicada no doE nº. 
34.548 de 12 de abril de 2021, por mais 30 (trinta) dias, a contar do 
prazo final da portaria instauradora; Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra - corregedora do cPc “rc”.

Protocolo: 655611

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº147 de 12/05/2021-daF
SErVidora: KEllY YoNNE SilVEira dE carValHo
carGo: aux. Téc. de Perícias, MaTrÍcUla: 5895718/1
PErÍodo: 01.06.2021 a 30.06.2021
TriÊNio: 25.10.2014 a 24.10.2017.
Portaria Nº148 de 12/05/2021-daF
SErVidor: ElKSoN liMa frEiTaS
carGo: aux. Téc. de Perícias, MaTrÍcUla: 5894944/1
PErÍodo: 01.06.2021 a 30.06.2021
TriÊNio: 07.10.2011 a 06.10.2014
Portaria Nº149 de 12/05/2021-daF
SErVidor: HENriQUE NaZarENo SaNToS liMa
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 701017/2
PErÍodo: 04.06.2021 a 03.07.2021
TriÊNio: 28.06.2010 a 27.06.2013.

Protocolo: 655377

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 145 de 11/05/2021-daF
SErVidor: EdilSoN TEiXEira dE caMPoS JUNior
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5129616/1
PErÍodo: 21.02.2021 à 07.03.2021
Portaria Nº 146 de 11/05/2021-daF
SErVidor: ilaNa aNdrEiSE cUNHa riBEiro
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 54188031/1
PErÍodo: 07.03.2021 à 14.03.2021.
Portaria Nº 152 de 12/05/2021-daF
SErVidor: HaMilToN JoSÉ TaVarES diaS
carGo: Motorista, MaTrÍcUla: 57195109/1
PErÍodo: 22.02.2021 à 03.03.2021.
Portaria Nº 153 de 12/05/2021-daF
SErVidor: aNdrÉ lEaNdro dE MElo
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5848156/1
PErÍodo: 22.03.2021 à 02.04.2021.

Protocolo: 655748

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1264/2021-daF/cGP, de 07/05/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 37/2021-27GEr-
dETraN, datado de 03/05/2021, protocolado sob o nº 2021/464394,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 2974/2020-daf/cGP, o período aquisitivo de fÉ-
riaS do servidor aMilToN QUarESMa PUrEZa, auxiliar de Trânsito, ma-
trícula 57197474/1, lotado na cirETraN “B” de igarapé Miri, onde se lê 
exercício 06.06.2018/2019 leia-se exercício 06.06.2017/05.06.2019.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/12/2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
(republicado por incorrreção no doE n° 34.578, de 10/05/2021)
Portaria Nº 1265/2021-daF/cGP, de 07/05/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 37/2021-27GEr-
dETraN, datado de 03/05/2021, protocolado sob o nº 2021/464394,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor aMilToN QUarESMa PUrEZa, auxiliar de Trânsito, 
matrícula 57197474/1, lotado na cirETraN “B” de igarapé Miri, quinze 
(15) dias de fÉriaS, no período de 01 a 15/06/2021, referentes ao exer-
cício 06.06.2019/05.06.2020.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/06/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
(republicado por incorrreção no doE n° 34.578, de 10/05/2021)

Protocolo: 655480

Portaria Nº 1366/2021-dG/cGP, de 13/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 178/2021-crV-dETraN, 
de 13/05/2021, da coordenadoria de registro de Veículos, e demais des-
pachos no Processo nº 2021/513819,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor daniel corrêa Pinho, assistente de Trânsito, matrícu-
la 80845550/1, lotado na Gerência de atendimento e registro de Veículos, 
para responder pela Gerência da cirETraN “B” de dom Eliseu, até ulterior 
deliberação.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 10/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 655668
Portaria Nº 1193/2021-dG/dHcrV/cHc/GccFc, de 30/04/2021.
o diretor Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789/2020 
e a Portaria do DETRAN 506/2014 e demais atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2021/453571, apresentado pela em-
presa aUTo EScola KaMilY ViToria lTda - ME, inscrita no cNPJ sob o nº 
11.900.170/0001-49, nome de fantasia aUTo EScola KaMilY ViToria, 
junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária a renovação de credenciamen-
to do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa aUTo EScola KaMilY 
ViToria, inscrita no cNPJ sob o nº 11.900.170/0001-49, nome de fantasia 
aUTo EScola KaMilY ViToria (claSSificaÇÃo a/B) com estabelecimento 
na rUa aPiNaGÉS, 208 Sala a, Bairro: doM Joao Vi, cEP: 68.701-280, ca-
PaNEMa/Pa, com atuação na região de Trânsito de caPaNEMa, no município 
de capanema/Pa, em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º a renovação do credenciamento a que se refere o artigo anterior, 
terá validade de 36 (trinta e seis meses) a contar do vencimento da ultima 
portaria de credenciamento deste cfc.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 1297449 neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1134/2021-dG/dHcrV/cHc/GccFc, de 23/04/2021.
o diretor Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789/2020 
e a Portaria do DETRAN 506/2014 e demais atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2021/419186, apresentado pela em-
presa cENTro dE forMaÇÃo dE coNdUTorES ViSÃo EirEli, inscrita no 
cNPJ sob o nº 18.919.493/0002-04, nome de fantasia cfc ViSÃo,  junto 
a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apre-
sentação da documentação necessária ao credenciamento do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa cENTro dE for-
MaÇÃo dE coNdUTorES ViSÃo EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 
18.919.493/0002-04, nome de fantasia cfc ViSÃo (claSSificaÇÃo a/B) 
com estabelecimento na rua dom Pedro ii, 502, Bairro: centro, cEP: 68.700-
013, capanema/Pa, com atuação na região de Trânsito capanema, no muni-
cípio de capanema/Pa, em  tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 36 (trinta e seis meses)  a contar do vencimento da ultima portaria de 
credenciamento de credenciamento deste cfc.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 2097390 neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1255/2021-dG/dHcrV/cHc/GccFc, de 06/05/2021.
o diretor Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará,  
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789/2020 
e a Portaria do DETRAN 506/2014 e demais atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2020/483781, apresentado pela em-
presa a c dE SoUSa PErEira ENSiNo EM aUTo EScola lTda, inscrita 
no cNPJ sob o nº 08.580.913/0002-17, nome de fantasia aUTo EScola 
driVE,  junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária a renovação de credenciamen-
to do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa a c dE SoUSa PE-
rEira ENSiNo EM aUTo EScola lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 
08.580.913/0002-17, nome de fantasia aUTo EScola driVE (claSSifi-
caÇÃo a/B) com estabelecimento na Trav. Primeiro de Maio, 1975 – loja 



68  diário oficial Nº 34.583 Sexta-feira, 14 DE MAIO DE 2021

02, Bairro: Nova olinda, cEP: 68.743-040, castanhal/Pa, com atuação na 
região de Trânsito de castanhal, no município de castanhal/Pa, em  tudo 
observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 36 (trinta e seis meses)  a contar do vencimento da ultima portaria de 
credenciamento deste cfc.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 1869877 neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 655819

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
NÚMEro do coNTraTo: 19/2020
TErMo adiTiVo: 01
ModalidadE dE liciTaÇÃo: adesão da ata de registro de Preços do Pre-
gão Eletrônico nº 02/2019 - capitania dos Portos do Maranhão.
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa BraSil E BraSil lTda – ME, inscrita 
no cNPJ nº 08.530.790/0001-29.
oBJETo do coNTraTo: o objeto do presente instrumento é a contratação 
dos serviços de MaNUTENÇÃo PrEdial PrEVENTiVa E corrETiVa que 
serão prestados nas condições no Termo de referência, anexo “a” do Edital 
do Pregão nº02/2019.
oBJETo do adiTiVo: o presente Termo aditivo tem por fundamentação 
legal o artigo 65 inciso, i, b c/c §1º, da lei 8.666/93, que ampara a alte-
ração quantitativa do contrato por meio de acordo entre as partes e § 1º 
que cita o percentual limite de acréscimos ou supressões.
Valor do coNTraTo: o valor global do contrato passa a ser de r$ 
3.327.512,50 (Três milhões, trezentos e vinte e sete mil, quinhentos e doze 
reais e cinqüenta centavos) em virtude do acréscimo de R$ 665.502,50 no 
valor inicial do ajuste, correspondente a 25%(vinte e cinco porcento)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66.201 – departamento de Trânsito do Estado do Pará; função: 06 Se-
gurança Pública; Subfunção: 125 Normatização e fiscalização; Programa: 
1502 Segurança Pública; Projeto atividade: 7561 adequação de Unida-
des do dETraN; Elemento de despesa: 33.90.39 (16) outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica; 44.90.39 (16) outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica; fonte de recursos: 0261000000 recursos Próprios; 
0661000000 recursos Próprios – Superavit.
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 13/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 655502

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMEro do coNVÊNio: Nº 024/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo MUNiciPal dE 
BarcarENa - dEMUTraN, inscrito no cNPJ nº 05.058.458/0001-15
oBJETo do coNVÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
ViGÊNcia: início:12/05/2021 Término: 11/05/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 12/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 655406
eXtrato do coNVÊNio
NÚMEro do coNVÊNio: Nº 028/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, 
cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e o MUNicÍPio dE SaliNÓPoliS, Por iN-
TErMÉdio da aUTarQUia MUNiciPal dE TrÂNSiTo, inscrita no cNPJ n° 
05.149.166/0001-98.
oBJETo do coNVÊNio: o SEMUTTSal delega parcialmente ao dETraN/
Pa as competências previstas no artigo 24, inciso iii, do código de Trânsito 
Brasileiro e inciso i, a do artigo 2º da resolução nº 811/2020 coNTraN, 
para fins de implantar o sistema de sinalização gráfica horizontal e vertical 
nas vias do Município.
ViGÊNcia: início: 11/05/2021 Término: 11/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 11/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 655649

diÁria
.

Portaria Nº 867/2021-daF/cGP, de 31/03/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 226/2021-GofTc, de 29/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/337440,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Benevides, no período de 08/04 a 12/04/2021, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em cum-
primento ao cronograma de ações determinadas pela diretoria Técnica e 
operacional, em especial para atender ofício nº 1134/2017-MP/PJB/4º PJ

Servidor matricula

José roberto dos Santos ferreira 57208054/1

ademilton Vaz de Quadros 57230538/1

Jacson cleiton de Melo Saraiva 57200226/1

Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136/2

antonio luiz rodrigues Neri 54187949/2

Ednelson amaral Serrão 57200234/1

Benedito Nascimento Sidônio 57226314/1

Haroldo Thiago Monteiro de oliveira 57230558/1

luciano Batista Santos Braga 57201668/2

fraNciSco MaUro SaNTa roSa NoVaES 57226391 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 868/2021-daF/cGP, de 31/03/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 227/2021-GofTc, de 30/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/337981,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 13 e ½ (treze e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Tailândia, no período de 11/04 a 24/04/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trânsito, 
desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional, em 
especial para acompanhar os trabalhos da empresa que fará a pesagem de 
veículos de carga na balança localizada naquele município, conforme ofício 
nº 681/2019-GaB/SETraN.

Servidor matricula

raimundo da costa cunha 57198617 /1

Jorge fernando dos santos tuma 57198267 /1

Eduardo valério amaral cavalcante 57198618 /1

Peter mendes pereira 57226369 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 869/2021-daF/cGP, de 31/03/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 225/2021-GofTc, de 29/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/337439,
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 05 e ½ (cinco e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Salinópolis, no período de 07/04 a 12/04/2021, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em cum-
primento ao planejamento de ações determiandas pela diretoria Técnica 
e operacional.

Servidor matricula

Silvio nazareno de moraes 57201601 /1

adenilson martins nascimento 54193763 /3_

alberto jansen ferreira 57231977 /1

Willy de souza pena 57198712 /1

Priscyla roman vieira 57200275 /1

Marcus roberto saldanha batista 57228955 /1

José humberto daniel lisboa 5557135 /2

Daniel figueiredo guerreiro 57198721 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 870/2021-daF/cGP, de 31/03/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante no Pro-
cesso 2021/335801,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias à ser-
vidora abaixo especificada referente ao deslocamento de Capanema para 
o município de Capitão Poço, no período de 05/04 a 30/04/2021, a fim 
de realizar serviços de vistoria veicular na ciretran do referido município.

SErVidor MaTricUla

adriaNa laMEira da SilVa 57215024 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 871/2021-daF/cGP, de 05/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante no Pro-
cesso 2021/211607,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias ao 
servidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para o 
município de Rondon do Pará, no período de 12/04 a 07/05/2021, a fim 
de realizar atendimento de processos de veículos na ciretran do referido 
município.

SErVidor MaTricUla

Márcio aUGUSTo doS SaNToS GoNÇalVES 57196228 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 872/2021-daF/cGP, de 05/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante no Pro-
cesso 2021/343916,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias à ser-
vidora abaixo especificada referente ao deslocamento de Belém para o 
município de Canaã dos Carajás, no período de 12/04 a 07/05/2021, a fim 
de realizar atendimento e retaguarda de processos de veículos na ciretran 
do referido município.

SErVidor MaTricUla

aNNa aNdrEa MUllEr TadaiESKY 57194726 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 873/2021-daF/cGP, de 05/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante no Pro-
cesso 2021/344099,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 29 e ½ (vinte e nove e meia) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para o mu-
nicípio de Salinópolis, no período de 05/04 a 04/05/2021, a fim de realizar 
serviços administrativos inerentes a substituição da gerência na ciretran 
do referido município.

SErVidor MaTricUla

aNdrÉ PErEira dE araÚJo 57198727 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 879/2021-daF/cGP, de 06/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 99/2021-GofTc“a”, de 05/04/2021, e demais despachos no Proces-
so 2021/349566,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 23 e ½ (vinte e três e meia) diárias, aos 
servidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
redenção para o Município de Marabá, no período de 05/04 a 28/04/2021, 
a fim desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscali-
zação de Trânsito no referido município, em especial para dar suporte ao 
cumprimento do ofício nº 043/2020-dirTEc-SETraNS.

Servidor matricula

álVaro JoSÉ da SilVa 57201878 /1

daVi dE caSTro SilVa 57201909 /1

EVEraldo cUNHa da SilVa 5822661 /2

HÉlcio BrUNo NEriS dE SoUZa 57227509 /1

raoNi daNiEl diaS da SilVa 57205774 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 880/2021-daF/cGP, de 06/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 100/2021-GofTc “a”, de 05/04/2021, e demais despachos no Pro-
cesso 2021/350479,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
itaituba para o Município de altamira, no período de 07/04 a 21/04/2021, a 
fim desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização 
de Trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido município, 
e no atendimento ao Memorando nº 182/2021-ciretran altamira.
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Servidor matricula

antonio carlos almeida santos 57214204 /2

José de arimatéia corrêa fernandes junior 57208444 /2

Marcos aurélio castro feitosa 57201534 /1

Valdir amadeu da silva 5827485/2

Vonildo soares dos santos 57227326 /1

Willian cândido félix 57224024 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 881/2021-daF/cGP, de 06/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 102/2021-GofTc“a”, de 05/04/2021, e demais despachos no Pro-
cesso 2021/350854,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
Santarém para o Município de Belterra, no período de 08/04 a 22/04/2021, 
a fim desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscali-
zação de Trânsito, em cumprimento a programação da diretoria Técnica e 
operacional.

Servidor matricula

alBESoN da SilVa diaS 57201777 /1

dEriValdo GoNZaGa alVES 57201632 /1

JoSÉ carloS dE SoUZa NaSciMENTo 57230623 /1

rodolfo caMPoS SalES 57201770 /1

WladiMir carValHo BaTiSTa 57199610 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 655430

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de cessÃo de Uso
NÚMero do terMo de cessÃo de Uso: 010/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, 
cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e o Município de XiNGUara/Pa, cNPJ/Mf n° 
04.144.150/0001-20.
oBJETo do TErMo: o presente instrumento tem como objeto a cessão 
gratuita de 02 (doiS) bens móveis tipo veículo/automóvel de placa QEB-
8305 e QEB-8315, marca/modelo i/ford raNGEr XlScd4 22c, ano de 
fabricação 2018, ano do cHaSSi 8afar23N3KJ087072,8afar23NoK-
Jo90530 rENaVaM 1157435510, cor BraNco árTico, de propriedade 
do CEDENTE, em favor da CESSIONÁRIA, que ficará alocado no órgão de 
trânsito do município e contará com solução embarcada (rastreador vei-
cular, sinalizador acústico, sinalizador visual, Talonário Eletrônico), e de-
mais tecnologias de propriedade do DETRAN/PA, tendo como finalidade, 
a realização de procedimentos de fiscalização, educação, infraestrutura e 
segurança do trânsito no município.
1.2 o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito reali-
zadas no Município de XINGUARA/PA e ficará sob sua responsabilidade. 
Sendo vedada a sub - cessão do veículo pela cESSioNária.
ViGÊNcia: início: 14/05/2021  Término: 13/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra:  13/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 655809

FUNDO DE INVESTIMENTO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

.

���
Portaria Nº 024/2020 – FisP BeLÉM/Pa, 05 de Maio de 2021
UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social e Presidente do fundo de investimento de Segurança Pú-
blica, no uso de suas atribuições legais, etc,...
coNSidEraNdo: os processos licitatórios desenvolvidos pela comissão 
de licitação e cotação Eletrônica do fundo de investimento de Segurança 
Pública – fiSP:
coNSidEraNdo: a necessidade de acompanhamento, fiscalização, rece-
bimento e conferência de SErViÇoS e MaTEriaiS destinados à SEcrETa-
ria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social;
coNSidEraNdo: ainda, o dESPacHo constante do ProcESSo nº 
2021/395819, originário do MEM 025/2021-fiSP, de 15.04.2021 e, em 
substituição à PorTaria Nº 001/2020-fiSP de 16/01/2020;
rESolVE: dESiGNar os servidores abaixo relacionados, para comporem 
as respectivas comissões, para acompanharem os procedimentos de aqui-
sições efetuados pelo fiSP, de interesse da SEcrETaria dE ESTado dE 
SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social - SEGUP, pelo período de um ano, 
a contar da data da publicação;
1- rEcEBiMENTo dE MaTEriaiS dE coNSUMo E PErMaNENTE:
- Presidente: HErMÍNio GUilHErME MarQUES calViNHo;
- Membro: alba almeida de oliveira;
Gilvana reis da cruz.
2- rEcEBiMENTo dE SErViÇoS dE iNforMáTica:
- Presidente: Ten cel QoPM - odiNEY dE SoUZa NoGUEira;
- Membro: rihan ricardo da costa fernandes;
rhuan Venicio Eleres Barros
3- acoMPaNHaMENTo e fiSc. dE oBraS, rEforMaS e SErViÇoS dE EN-
GENHaria:
- Presidente: carla Maria dE MacÊdo ESTácio;
- Membros: igor Bitar Matos;
Pedro Paulo corrêa do couto.
4- rEcEBiMENTo dE VEÍcUloS, ÓlEoS, flUÍdoS E PNEUS aUToMoTiVoS:
- Presidente: roaldE GUalBErTo NEVES riBEiro filHo;
- Membro: lucivaldo da Silva Gomes Júnior;
delson Bastos da Silva.
5- rEcEBiMENTo E fiScaliZaÇÃo dE oUTroS SErViÇoS:
- Presidente: aNToNio carloS daNTaS BarroSo;
- Membro: Eduardo Socorro de albuquerque;
João igo costa Peck.
6- rEcEBiMENTo E coNfErÊNcia dE MaTEriaiS BÉlicoS:
- Presidente: TEN cEl QoPM - GEraldo MaGEla da SilVa falcÃo JÚNior;
- Membro: TEN cEl QoPM - MiGUEl âNGElo SoUSa corrÊa;
cB PM luciano Vitor de Souza cruz.
rEGiSTra-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social e Presidente do
fundo de investimento de Segurança Pública

Protocolo: 655437

��
aViso de ProsseGUiMeNto de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio Nº 2020/839370
tomada de Preços nº 01/2021-FisP/seGUP.
o fundo de investimento de Segurança Pública - fiSP, através da comis-
são Permanente de licitação, comunica aos licitantes participantes da To-
mada de Preços nº 01/2021-fiSP, cujo objeto é a obra de construção do 
Posto avançado do cBMPa de alter do chão, que a mesma terá seu pros-
seguimento na data de 18/05/2021 às 09h e 30min na sala de situação da 
defesa civil do comando Geral do corpo de Bombeiros Militar.

Protocolo: 655462
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0474/2021-cGP/seaP Belém, 10 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor ra-
MoS EdUardo, corregedor Metropolitano – Presidente; SaidY MErcES 
doS SaNToS diaS – consultora Jurídica do Estado – membro; e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro, para dar 
continuidade à apuração dos autos dos Processos administrativos discipli-
nares nº 5743/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias para a 
conclusão. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655643
Portaria Nº 0472/2021-cGP/seaP Belém, 07 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 208, caput, da lei Estadual nº 5.810/94-
rJU, segundo o qual o prazo para conclusão do Processo administrativo 
disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da autoridade superior;
rESolVE: art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0224/2021-cGP/SEaP, de 05/03/2021, publicada no doE nº 34.510 
de 08/03/2020, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
5799/2021-cGP/SEaP; dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655634
Portaria Nº 0473/2021-cGP/seaP Belém, 07 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; SaidY MErcÊS 
doS SaNToS diaS, consultora Jurídica do Estado – membro; e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro; para dar 
continuidade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disci-
plinar nº 5800/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a 
conclusão. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655640
Portaria Nº 0471/2021-cGP/seaP Belém, 07 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor ra-
MoS EdUardo, corregedor Metropolitano – Presidente; SaidY MErcES 
doS SaNToS diaS – consultora Jurídica do Estado – membro; e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro, para dar 
continuidade à apuração dos autos dos Processos administrativos disci-
plinares nº 5740/2020 e 5742/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 
120 dias para a conclusão. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655627

Portaria Nº 0476/2021-cGP/seaP Belém, 10 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior - Presidente; ViTor raMoS 
EdUardo, Procurador autárquico e fundacional do Estado – membro; e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo – mem-
bro; para dar continuidade à apuração dos autos da Sindicância adminis-
trativa disciplinar nº 5741/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 
dias para a conclusão. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655652
Portaria Nº 0475/2021-cGP/seaP Belém, 10 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior, Presidente; SaidY MEr-
cES doS SaNToS diaS, consultora Jurídica, membro; e aNdrÉ ricardo 
NaSciMENTo TEiXEira, Procurador autárquico do Estado, membro.; para 
dar continuidade à apuração dos autos da Sindicância administrativa dis-
ciplinar nº 5319/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a 
conclusão. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655651
Portaria Nº 0478/2021-cGP/seaP Belém, 11 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; JaYMErSoN 
carloS PErEira MarQUES, Procurador autárquico e fundacional – mem-
bro; e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, assistente administrativo – mem-
bro; para dar continuidade à apuração dos autos da Sindicância adminis-
trativa disciplinar nº 5564/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 
dias para a conclusão. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655665
Portaria Nº 0477/2021-cGP/seaP Belém, 10 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual n.º 
5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância não ex-
cederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
autoridade superior; rESolVE: art. 1º - Prorrogar a Portaria abaixo relacionada:
- 0335/2021-cGP/SEaP, de 07/04/2021, publicada no doE nº 34.546 de 09/04/2021, 
referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 5835/2021-cGP/SEaP;
- 0336/2021-cGP/SEaP, de 07/04/2021, publicada no doE nº 34.546 
de 09/04/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
5836/2021-cGP/SEaP; dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado

Protocolo: 655667
Portaria Nº 0487/2021-cGP/seaP Belém, 11 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 5.810/1994 – regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará - rJU; rESolVE: art. 
1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investigativa nº 
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5894/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos relacionados ao princípio 
de motim de presos, ocorrido após revista estrutural na cadeia Pública para 
Jovens e adultos, no dia 24.04.2021, conforme ofício interno n° 0792/2021-
cPJa/SEaP, datado de 26 de abril de 2021;
art. 2 º - designar Marilia MarTiNS dE BriTo, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação. art. 3º - determinar à autoridade sindicante 
que apresente relatório conclusivo ao final da investigação. DÊ-SE CIÊN-
cia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655793
Portaria Nº 0488/2021-cGP/seaP Belém, 12 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 
Estado do Pará (rJU); rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de 
Processo administrativo disciplinar nº 5895/2021-cGP/SEaP, objetivando 
apurar responsabilidade administrativa e funcional dos PP r.M.P. (Mat.: nº 
5937505), lotado no central de Triagem Masculina de Santarém - cTMS, 
conforme ofício interno nº 0092/2021-cTMS/SEaP, de 08.02.2021. desse 
modo, há supostos indícios de eventuais inobservâncias aos deveres fun-
cionais por parte do servidor. Sendo esta falta grave, desse modo, recai em 
tese, tal conduta amolda-se aos arts. 177, Vi, c/c art. 190, XiX, todos do 
r.J.U.; art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; rodri-
Go coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo - membro, e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo, membro; 
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito. art. 4º – determinar à referida comissão que obe-
deça ao estatuído no artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, 
deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração. Art. 
5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assenta-
mentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhecimento. 
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655797
Portaria Nº 0485/2021-cGP/seaP Belém, 11 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Esta-
do do Pará (rJU); rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sin-
dicância administrativa disciplinar nº 5892/2021-cGP/SEaP, objetivando 
apurar responsabilidade administrativa e funcional da servidora r.c.c.c. 
(Mat.: nº 5556430), lotada no Presídio Estadual Metropolitano iii – PEM 
iii, envolvendo o PPl Gilberto ataíde frota Júnior (iNfoPEN 249277), con-
forme apurado na Sai-5702/2020-cGP/SEaP. desse modo, há supostos 
indícios de eventuais inobservâncias aos deveres funcionais por parte a 
servidora. Sendo esta falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta 
amolda-se aos arts. 177, iV e Vi c/c art.189, todos do r.J.U.;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; rodri-
Go coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo - membro, e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo, membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclusiva, po-
dendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria e aos demais 
órgãos da administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655786
Portaria Nº 0486/2021-cGP/seaP Belém, 11 de maio de 2021. 
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 
Estado do Pará (rJU); rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de 
Processo administrativo disciplinar nº 5893/2021-cGP/SEaP, objetivando 
apurar responsabilidade administrativa e funcional dos PPs G.c.l. (Mat.: 
nº 80015615) e f.M.d (Mat.: nº 5949674), lotados no Presídio Estadual 
Metropolitano iii – PEM iii, conforme apurado na Sai-5718/2020-cGP/
SEaP. desse modo, há supostos indícios de eventuais inobservâncias aos 
deveres funcionais por parte dos servidores. Sendo esta falta grave, desse 
modo, recai em tese, tal conduta amolda-se aos arts. 177, Vi, art. 190, Vii 
c/c art.189, todos do r.J.U.; art. 2º – constituir comissão composta pelos 
servidores, ViTor raMoS EdUardo, corregedor Metropolitano – Presi-
dente; rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo 
- membro, e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administra-
tivo, membro; art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham 
dedicação exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos 

desta Secretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as 
diligências necessárias à instrução do feito. art. 4º – determinar à referida 
comissão que obedeça ao estatuído no artigo 208, da lei nº 5.810/1994-
RJU, assim como, deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final 
da apuração. art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para 
registro nos assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório 
para conhecimento. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655788
Portaria Nº 0459/2021-cGP/seaP Belém, 11 de maio de 2021.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 788/2020-cGP, de 17/08/2020, publicada 
no doE nº 34.316, de 18/08/2020, referente à decisão do Processo admi-
nistrativo disciplinar nº 5477/2020-cGP/SEaP; coNSidEraNdo a PorTa-
ria Nº 863/2019-cGP/SEaP, de 17/10/2019, publicada no doE nº 34.038, 
de 19/11/2019, a qual estabelece a reabertura de processos administra-
tivos arquivados por perda de objeto, em razão do término do vínculo do 
servidor no transcurso da instrução processual; coNSidEraNdo o retorno 
do Senhor adalBErTo MUrilo BarBoSa dE SoUSa ao quadro funcional 
desta SEaP em 04/03/2021, conforme informação, via e-mail, datado de 
04/05/2021, da diretoria de Gestão de Pessoas; rESolVE: art. 1º - deter-
minar a reabertura do Processo administrativo disciplinar nº 5477/2020-
cGP/SEaP. art. 2 º rEdiSTriBUir o feito em tramitação na corregedoria-
Geral Penitenciária e, para tanto, dESiGNar o servidor rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, assessor de Gabinete, em substituição a Presidente 
SaidY MErcÊS doS SaNToS diaS na comissão que dará continuidade ao 
Processo administrativo disciplinar nº 5477/2020-cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655783
Portaria Nº 0455/2021-cGP/seaP Belém, 06 de maio de 2021.
art. 1º - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 091/2021-cGP/SEaP, de 
21/01/2021, publicada no doE nº 34.470, de 25/01/2021 (Prot.: 621123), 
a qual instaurou a Sindicância administrativa investigativa nº 5759/2021-
cGP/SEaP, em razão da instauração do Processo administrativo disciplinar 
nº 5801/2021, em 18/03/2021, para apurar o mesmo objeto. dÊ-SE ciÊN-
cia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655775
Portaria Nº 0464/2021-cGP/seaP Belém, 07 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coNSidE-
raNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5660/2020-
cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcio-
nal dos servidores roSENaldo fErrEira MarTiNS e Pio VEiGa BriTo, 
agentes penitenciários, lotados na central de Triagem da Marambaia, acer-
ca dos fatos narrados no Termo de denúncia nº 052/2019-cGP/SUSiPE, 
datado de 09/09/2019; coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após 
análise criteriosa e imparcial dos autos, pugnou pela aplicação da penalida-
de de rEPrEENSÃo em face dos servidores roSENaldo fErrEira Mar-
TiNS e Pio VEiGa BriTo, de modo a alertá-los que tal conduta praticada 
não pode ser repetido, sob pena de gerar sanção mais grave; rESolVE: 
art. 1º - acatar parcialmente o relatório conclusivo e determinar a apli-
cação da penalidade disciplinar de rEPrEENSÃo, com fulcro art.188, da 
lei nº 5.810/1994, em desfavor dos servidores roSENaldo fErrEira 
MarTiNS e Pio VEiGa BriTo, por infração aos art. 177, incisos V, Vi, iX, 
art. 178, V, todos do rJU. art. 2º - após o trânsito em julgado, encaminhar 
cópia do relatório conclusivo e da decisão à diretoria de Gestão de Pes-
soas para registro nos assentamentos funcionais e à comissão de acom-
panhamento de Estágio Probatório para providências pertinentes. dÊ-SE 
ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655718
Portaria Nº 0460/2021-cGP/seaP Belém, 07 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5442/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional da servidora NUBia lETÍcia Maia BarBoSa, agente Prisio-
nal lotada no centro de recuperação Penitenciário do Pará iii, acerca de 
suposta inobservância aos princípios éticos, morais, leis e regulamentos 
desta Secretaria; coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após aná-
lise criteriosa e imparcial dos autos, pugnou pela aBSolViÇÃo em favor 
da servidora e, por conseguinte o arQUiVaMENTo da presente Sindicância 
administrativa disciplinar, tendo em vista não há indícios de responsabili-
dade subjetiva em desfavor da servidora, que procedeu na comunicação de 
fatos que, a priori, sinalizavam como irregulares; rESolVE: art. 1º - aca-
tar o relatório conclusivo e determinar a aBSolViÇÃo da servidora NÚBia 
lETÍcia Maia BarBoSa, com esteio no art. 221, §1º, do rJU.
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à direto-
ria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais e à 
comissão de acompanhamento de Estágio Probatório para conhecimento. 
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655691
Portaria Nº 0458/2021-cGP/seaP Belém, 04 de maio de 2021. 
coNSidEraNdo o disposto no art. 208, caput, da lei Estadual nº 5.810/94-
rJU, segundo o qual o prazo para conclusão do Processo administrativo 
disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da autoridade superior; rESolVE: art. 1º - Prorro-
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gar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0210/2021-cGP/SEaP, de 03/03/2021, publicada no doE nº 34.509 de 05/03/2020, 
referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 5790/2021-cGP/SEaP;
- 0211/2021-cGP/SEaP, de 03/03/2021, publicada no doE nº 34.509 
de 05/03/2020, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
5791/2021-cGP/SEaP; dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655689
Portaria Nº 0461/2021-cGP/seaP Belém, 07 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coNSidE-
raNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5749/2021-cGP/
SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa e funcional do ser-
vidor JoSÉ riBaMar SarES da SilVa, agente Prisional, acerca da suposta 
conduta inadequada do servidor quando do acidente de trânsito ocorrido em 
03/05/2020, envolvendo a VTr rENaUlT MaSTEr Mr TrPE 1, de placa QEa-
6666, conduzida pelo mesmo; e conforme decisão da Sindicância administra-
tiva investigativa nº 5643/2020-cGP/SEaP; coNSidEraNdo que a comissão 
Sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, pugnou pela aBSol-
ViÇÃo em favor do servidor, diante da ausência indícios de responsabilidade 
subjetiva em face do servidor em tela e, por conseguinte o arQUiVaMENTo 
da presente Sindicância administrativa disciplinar; rESolVE: art. 1º - aca-
tar o relatório conclusivo e determinar a aBSolViÇÃo do servidor JoSÉ ri-
BaMar SarES da SilVa, com esteio no art. 221, §1º, do rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à direto-
ria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais e à 
comissão de acompanhamento de Estágio Probatório para conhecimento; 
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655693
Portaria Nº 0463/2021-cGP/seaP Belém, 07 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coNSidE-
raNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5652/2020-cGP/
SEaP, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcional do 
servidor Jair cláUdio da SilVa GUiMarÃES, diretor do Presídio Estadu-
al Metropolitano i- PEM i, acerca da suposta conduta funcional referente à 
inobservância, à ausência de atendimento com presteza às informações so-
licitadas por administrativa e à omissão quando à instauração de PdP; coN-
SidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e imparcial 
dos autos, pugnou pela aplicação da penalidade de rEPrEENSÃo em face do 
servidor Jair cláUdio da SilVa GUiMarÃES, tendo em vista o descumpri-
mento as requisições desta corretiva; rESolVE: art. 1º - acatar parcialmente 
o relatório conclusivo e determinar a aplicação da penalidade disciplinar de 
rEPrEENSÃo, com fulcro art.188, da lei nº 5.810/1994, em desfavor do ser-
vidor Jair cláUdio da SilVa GUiMarÃES, por infração aos art. 177, iV, Vi, 
iX, “b” e art. 178, XVi c/c art. 189, todos do rJU. art. 2º - após o trânsito em 
julgado, encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à diretoria de 
Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais e à comissão 
de acompanhamento de Estágio Probatório para providências pertinentes. 
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655710
Portaria Nº 0462/2021-cGP/seaP Belém, 27 de abril de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coNSidE-
raNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 5441/2020-
cGP/SEaP, objetivando investigar denúncia de suposto assédio moral pra-
ticado contra servidora lotada no centro de Progressão Penitenciário de 
Belém – cPPB; coNSidEraNdo que a autoridade Sindicante, após análise 
criteriosa e imparcial dos autos, recomendou a instauração de Sindicância 
administrativa disciplinar em face da servidora EdNa MaGNo corrEa, no 
que tange à conduta inadequada da servidora, havendo supostos indícios 
de eventuais inobservâncias aos deveres funcionais. Bem como, recomen-
dou a instauração de Sindicância administrativa disciplinar em desfavor 
do servidor aNdErSoN araUJo coSTa, uma vez que o servidor supos-
tamente agiu com falta de urbanidade, bem como desobedeceu a ordens 
superiores, contudo, em razão da exoneração do aludido servidor, restou 
prejudicado o prosseguimento desta recomendação; rESolVE: art. 1º - 
acatar o relatório conclusivo e determinar a instauração de Sindicância 
administrativa disciplinar em face da servidora EdNa MaGNo corrEa, 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional da ci-
tada servidora, acerca dos supostos indícios de eventuais inobservâncias 
aos deveres funcionais, infringindo, em tese, ao disposto nos arts. 177, 
incisos, i, iV e Vi, art. 178, inciso Xi, c/c art. 189 do rJU; art. 2º - Enca-
minhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à diretoria de Gestão de 
Pessoas-dGP para registro no assentamento funcional da servidora EdNa 
MaGNo corrEa; art. 3º - Quanto ao ex-servidor aNdErSoN araUJo 
coSTa, apesar dos indícios de materialidade e autoria do cometimento 
de infração disciplinar, houve a perda do objeto, com o término de vínculo 
funcional com esta Secretaria. isto posto, determinar o encaminhamento 
do Relatório Conclusivo e desta Decisão à DGP para fins de registro no 
assentamento funcional do ex-servidor e, conforme o art. 3º da PorTaria 
Nº 863/2019-cGP/SEaP, publicada no doE nº 34038, de 19/11/2019, em 
caso de retorno ao quadro funcional desta SEaP, esta corregedoria deverá 
ser comunicada para a instauração de Sindicância administrativa discipli-
nar, por infração, em tese, ao art. 177, Vi, art. 178, V e Xi c/c art. 189 e 
art. 201, iii, do rJU. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 655703

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas No carGo de 
aGeNte PeNiteNciÁrio e deMais carGos
resoLUÇÃo Nº 05/2021-GaB./seaP  Belém, 13 de maio de 2021
dispõe sobre as normas reguladoras para o Teste de avaliação física dos 
candidatos do concurso Público para provimento de vagas nos cargos da 
Secretária de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, e 
estabelece outras providências.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
no exercício de suas atribuições legais, e coNSidEraNdo  o disposto no § 
3º do art. 23 c/c alínea “d”, inciso i do art. 24 e art. 28 da lei Estadual nº 
8.937, de 02 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a transformação da 
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará em Secreta-
ria de Estado de administração Penitenciária.  coNSidEraNdo  necessi-
dade de estabelecer os critérios, regular a aplicação do exame de aptidão 
física e definir padrões exigidos dos candidatos no exame de aptidão física 
do concurso público para provimento de vagas nos cargos da Secretaria 
de Estado de administração Penitenciária. rESolVE: art. 1º instituir as 
normas regulamentadoras para o Teste de avaliação física do concurso 
público para provimento de vagas nos cargos na Secretária de Estado de 
administração Penitenciária do Estado do Pará.
art. 2º o Teste de avaliação física, de presença obrigatória e de caráter 
eliminatório, consiste na aplicação de testes físicos que o candidato se sub-
meterá, cujas modalidades e métodos de aferição exigidos estão definidos 
neste ato normativo, realizados em ordem pré-estabelecida, por candida-
tos habilitados por atestado médico específico.
art. 3º os candidatos convocados nos termos do edital do respectivo con-
curso deverão submeter-se ao Teste de avaliação física, conforme as nor-
mas estabelecidas nesta resolução, tendo em vista a aptidão física ne-
cessária para suportar as exigências do Curso de Formação Profissional e 
desenvolver as competências técnicas necessárias para desempenhar com 
eficácia as atribuições do cargo.
• 1º O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem oportuna-
mente divulgados em edital específico, munido de atestado médico original ou 
cópia autenticada em cartório, específico para tal fim, emitido há, no máximo, 
15 dias anteriores à realização dos testes, com roupa apropriada para prática de 
educação física, tais como: camiseta, calção ou bermuda, tênis e meias.
• 2º No atestado médico deverá constar, expressamente, que o candidato 
está apto à prática de atividades físicas e à realização dos testes de aptidão 
física exigidos no certame, não sendo aceito o atestado em que não conste 
esta autorização expressa ou do qual conste qualquer tipo de restrição.
• 3º O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do 
candidato para a realização do exame de aptidão física e será retido pela banca 
examinadora. Não será aceita a entrega do atestado médico em outro momento, 
ou em que não conste a autorização expressa nos termos do artigo anterior.
• 4º Constatada, a qualquer tempo, a desobediência aos art. 4º, 5º e 6º 
desta resolução, o candidato terá o resultado dos seus testes anulado 
e assumirá a responsabilidade pelas consequências do esforço realizado.
• 5º O candidato que deixar de apresentar o atestado médico ou que apre-
sentá-lo com restrições à realização de qualquer dos testes físicos será 
impedido de realizar o exame de aptidão física e, consequentemente, será 
considerado eliminado do certame.
• 6º Os casos de alteração psicológica e (ou) fisiológica temporários (estados 
menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas, gravidez 
etc.), que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a performance 
dos candidatos nos testes do exame de aptidão física, serão desconsiderados, 
não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado por parte da adminis-
tração, mesmo que ocorram durante a realização dos testes.
• 7º A realização de qualquer exercício preparatório para o exame de apti-
dão física será de total responsabilidade do candidato.
Art. 4º O exame de aptidão física constará dos testes especificados a seguir:
i – para o cargo de agente Penitenciário:
a) teste dinâmico de barra fixa, como primeira avaliação para candidatos 
do sexo masculino, e teste estático de barra fixa, como primeira avaliação 
para candidatos do sexo feminino;
b) teste de impulsão horizontal, como segunda avaliação;
c) teste de corrida de 12 minutos, como terceira e última avaliação.
ii – para os demais cargos:
1. teste de corrida de 12 minutos, como única avaliação
• 1º O Teste de Avaliação Física obedecerá à ordem prevista na especifica-
ção do inciso i do art. 4º desta resolução e será aplicado de forma subse-
quente com intervalo mínimo de cinco minutos entre um e outro.
• 2º O candidato que não obtiver pontuação mínima em qualquer dos tes-
tes do exame de aptidão física não poderá prosseguir na realização dos 
demais testes, estando eliminado e, consequentemente, excluído do con-
curso público. Não será permitida a permanência do candidato eliminado 
no local do exame de aptidão física.
• 3º O candidato será considerado “apto” no exame de aptidão física se, 
submetido a todos os testes, atingir a pontuação mínima de 2,00 pontos 
para cada teste, sendo que para os cargos de agente Penitenciário o candi-
dato deve obter a média aritmética de 3,00 pontos no conjunto dos testes, 
não sendo utilizado qualquer tipo de arredondamento neste resultado.
caPÍtULo ii
da descriÇÃo dos testes
art. 5º o Teste de Barra fixa será aplicado apenas para o cargo de agente 
Penitenciário.
art. 6º Para os candidatos do sexo masculino, a metodologia para a prepa-
ração e execução do teste de barra fixa obedecerá aos seguintes aspectos:
i - ao comando “em posição”, o candidato deverá dependurar-se na barra, 
com pegada livre (pronação ou supinação) e braços estendidos, podendo 
receber ajuda para atingir essa posição, devendo manter o corpo na verti-
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cal e sem contato com o solo;
II - ao comando “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os co-
tovelos até o queixo ultrapassar a parte superior da barra. Em seguida, 
estenderá novamente os cotovelos até a posição inicial;
iii - a contagem das execuções corretas levará em consideração 
as seguintes observações:
a) o movimento só será considerado completo após a total extensão dos cotovelos;
b) a não extensão total dos cotovelos, antes do início de uma nova execu-
ção, será considerada um movimento incorreto, o qual não será computado 
no desempenho do candidato.
iV - não será permitido ao candidato:
a) tocar com o (s) pé (s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra 
após o início das execuções, sendo, para tanto, permitida a flexão das pernas;
b) receber qualquer tipo de ajuda física;
c) utilizar luva (s) ou qualquer material para proteção das mãos;
d) apoiar o queixo na barra.
V - a pontuação do teste de barra fixa será atribuída conforme cargos des-
critos nas tabelas a seguir.
a) para o cargo de agente Penitenciário:

Número de flexões Pontos
de zero a 1 0 (eliminado)

2 2
3 3
4 4

5 ou mais 5

Vi - o candidato ao cargo de agente Penitenciário deverá realizar no mí-
nimo duas flexões completas para obter a pontuação mínima do teste. A 
não execução de pelo menos duas flexões válidas eliminará o candidato.
Vii - será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver 
o desempenho mínimo na primeira após cinco minutos.
art. 7º Para os candidatos do sexo feminino, a metodologia para a pre-
paração e execução do teste de suspensão em barra fixa obedecerá aos 
seguintes aspectos:
i – ao comando “em posição”, a candidata deverá dependurar-se na barra 
com pegada livre (pronação ou supinação), mantendo os braços flexiona-
dos e o queixo acima da parte superior da barra, podendo receber ajuda 
para atingir esta posição;
ii – ao comando “iniciar”, depois de tomada a posição inicial pela candi-
data, o fiscal do exame inicia imediatamente a cronometragem do tempo, 
devendo a candidata permanecer na posição, sendo que o fiscal avisará o 
tempo decorrido na execução.
iii - Será proibido à candidata quando da realização do teste de 
suspensão em barra fixa:
a) após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;
b) utilizar luva(s) ou qualquer outro artifício para proteção das mãos;
c) ceder a sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra; ou
d) apoiar o queixo na barra.
IV - a pontuação do teste de suspensão em barra fixa será atribuída con-
forme a tabela a seguir.
1. a) para o cargo de agente Penitenciário: 

Tempo em Suspensão Pontos
de zero a 8s 0 (eliminado)

de mais de 8s a 13s 2
de mais de 13s a 18s 3
de mais de 18s a 23s 4

Mais de 23s 5

V - a candidata para o cargo de agente Penitenciário deverá permanecer no mí-
nimo 8 segundos em suspensão para obter a pontuação mínima do teste. a não 
permanência em suspensão por no mínimo 8 segundos eliminará a candidata.
Vi - será concedida uma segunda tentativa à candidata que não obtiver o 
desempenho mínimo na primeira após cinco minutos.
art. 8º o Teste de impulsão Horizontal será aplicado somente para os car-
gos de agente Prisional.
art. 9º a metodologia para a preparação e execução do teste de impulsão 
horizontal, para os candidatos do sexo masculino e do sexo feminino, obe-
decerá aos seguintes aspectos:
i – ao comando “em posição”, o candidato deverá posicionar-se atrás da linha 
de medição inicial, em pé, estático, com os pés paralelos e sem tocar a linha;
ii – ao comando “iniciar”, o candidato saltará à frente com movimento si-
multâneo dos pés. a marcação da distância saltada será a partir da linha de 
medição inicial, a qual será computada na marcação, até a marca no solo, 
de qualquer parte do corpo do candidato que estiver mais próxima da linha;
iii – a marcação levará em consideração as seguintes observações:
a) a última parte do corpo (mais próxima da linha de saída) que tocar o 
solo será referência para a marcação;
b) na aterrissagem com os pés, o calcanhar do pé que estiver mais próximo 
da linha de saída será a referência.
iii - não será permitido ao candidato:
a) receber qualquer tipo de ajuda física;
b) utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio à impulsão;
c) perder o contato de nenhum dos pés com o solo antes da impulsão;
d) tocar com o(s) pé(s) na linha de medição inicial (salto “queimado”);
e) projetar o corpo à frente com consequente rolamento.
iV - o Teste de impulsão Horizontal será realizado em piso adequado, em 
uma superfície plana e uniforme.

V - a pontuação do teste de impulsão horizontal será atribuída con-
forme a tabela a seguir.

distância
Pontos

Masculino feminino
igual ou inferior a 1,70 m igual ou inferior a 1,30 m 0 (eliminado)

de 1,71 m a 1,80 m de 1,31 m a 1,40 m 2
de 1,81 m a 1,90 m de 1,41 m a 1,50 m 3
de 1,91 m a 2,00 m de 1,51 m a 1,60 m 4

igual ou superior a 2,01 m igual ou superior a 1,61 m 5

Vi - será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o 
desempenho mínimo na primeira ou queimar o salto, após cinco minutos.
Vii o salto iniciado, mesmo que “queimado”, será contado como tentativa, 
e dois saltos “queimados” implicará a eliminação do candidato.
art. 10. o Teste de corrida de 12 Minutos será aplicado para todos os cargos.
art. 11. a metodologia para a preparação e execução do teste de corrida 
de 12 minutos, do sexo masculino e do sexo feminino, será a seguinte:
i – o candidato deverá, no tempo de 12 minutos, percorrer a maior distância 
possível. o candidato poderá, durante os 12 minutos, deslocar-se em qualquer 
ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir;
ii – o início e o término do teste serão indicados ao comando da banca 
examinadora emitido por sinal sonoro;
III – após o final do teste, o candidato deverá permanecer parado ou se deslocar 
em sentido perpendicular à pista, sem abandoná-la, até ser liberado pela banca.
iV - Não será permitido ao candidato:
a) uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela banca;
b) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, 
depois de finalizados os 12 minutos, sem ter sido liberado pela banca;
c) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física.
V - o teste de corrida de 12 minutos deverá ser aplicado em uma pista com 
condições adequadas e marcação escalonada a cada 10 metros.
Vi - para os cargos de agente Penitenciário, a pontuação do teste de corri-
da de 12 minutos será atribuída conforme tabela a seguir:

distância
Pontos

Masculino feminino
igual ou inferior a 2.100 m igual ou inferior a 1.700 m 0 (eliminado)

de 2.101 m a 2.300 m de 1.701 m a 1.900 m 2
de 2.301 m a 2.500 m de 1.901 m a 2.100 m 3
de 2.501 m a 2.700 m de 2.101 m a 2.300 m 4

igual ou superior a 2.701 m igual ou superior a 2.301 m 5

Vii - para o cargo de agente Penitenciário, o candidato do sexo masculino que não 
alcançar a distância mínima de 2.101 metros ou o candidato do sexo feminino que 
não alcançar a distância mínima de 1.701 metros será eliminado do concurso.
Viii - para os demais cargos: teste de corrida de 12 minutos, o candidato 
do sexo masculino que não alcançar a distância mínima de 1.700 metros 
ou o candidato do sexo feminino que não alcançar a distância mínima de 
1.400 metros será eliminado do concurso.
iX - cada candidato terá apenas uma tentativa para realizar o teste.
art. 12. É responsabilidade de o candidato manter seu condicionamento físico 
condizente com, no mínimo, os desempenhos exigidos para aprovação no exame 
de aptidão física até a convocação e durante o Curso de Formação Profissional.
art. 13. os imprevistos ocorridos durante o exame de aptidão física serão 
decididos pelo presidente da banca examinadora.
art. 14. o exame de aptidão física deverá ser aplicado por uma banca exa-
minadora presidida por um profissional devidamente registrado no Conse-
lho regional de Educação física (crEf), com habilitação plena em Educa-
ção física e poderá ser acompanhado por um representante da Secretaria 
de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.
art. 15. os testes do exame de aptidão física serão gravados em vídeo pela banca.
• 1º O candidato que se recusar a ter os seus testes do exame de aptidão 
física gravados em vídeo será eliminado do concurso.
• 2º Será disponibilizado, para efeito de recurso, o registro da gravação 
dos testes de barra fixa e de impulsão horizontal, conforme procedimentos 
disciplinados no edital de resultado provisório no exame de aptidão física.
art. 16. o candidato que infringir qualquer proibição prevista nesta resolução, 
independentemente do resultado dos testes, será eliminado do concurso.
art. 17. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento das 
regras desta resolução.
art. 18. as dúvidas, as controvérsias e os casos não previstos nesta reso-
lução serão dirimidos pela comissão de concurso.
art. 19. Encontra-se em anexo i modelo de atestado médico para o teste 
de avaliação física.
art. 20. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Jarbas Vasconcelos do carmo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 655843
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas No carGo de 
aGeNte PeNiteNciÁrio e deMais carGos
resoLUÇÃo Nº 03/2021-GaB. /seaP
Belém, 13 de maio de 2021
Dispõe sobre as normas para a aplicação da investigação para verificação 
de antecedentes pessoais, de caráter eliminatório, para o concurso público 
de provimento de vagas dos cargos da Secretaria de Estado de adminis-
tração Penitenciária do Estado do Pará, e estabelece outras providências.
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o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará no exercício 
de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo  o disposto na alínea “e” do inciso i do art. 36 c/c art. 41 
da lei Estadual nº 8.937, de 02 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a 
transformação da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do 
Pará em Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
coNSidEraNdo  necessidade de estabelecer os critérios para a apli-
cação da investigação para verificação de antecedentes pessoais do 
concurso público de provimento de vagas dos cargos na Secretaria de 
Estado de administração Penitenciária.
rESolVE:
Art. 1º Estabelecer os critérios para a aplicação da investigação para verifi-
cação de antecedentes pessoais, de caráter eliminatório, que se constituirá 
como a quinta etapa da primeira fase do concurso público de provimento 
de vagas dos cargos da Secretaria de Estado de administração Penitenciá-
ria do Estado do Pará e que será realizada nos seguintes termos:
Art. 2º A investigação para verificação dos antecedentes pessoais do can-
didato dar-se-á durante todo o transcurso do concurso, incluindo primeira 
e segunda fase, por meio de investigação no âmbito social, funcional civil 
e criminal, a fim de buscar os elementos que demonstrem que o candidato 
possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício 
das atribuições inerentes ao cargo.
art.3º a investigação terá início por ocasião da inscrição do candidato no 
concurso público e terminará com o ato de nomeação.
art.4º a apuração dos dados colhidos na investigação será de competência da 
Comissão formada para este fim, a qual considerará apto ou inapto o candidato.
Art.5º O candidato preencherá, para fins da investigação, a Ficha de Informa-
ções Confidenciais – FIC, na forma do modelo disponibilizado oportunamente.
Parágrafo Único - durante todo o período do concurso público o candidato 
deverá manter atualizados os dados informados na ficha de informações 
Confidenciais – FIC, assim como cientificar formal e circunstanciadamente 
qualquer outro fato relevante para a investigação.
Art.6º O candidato deverá apresentar, em momento definido em edital de 
convocação específico, os originais dos seguintes documentos, todos indis-
pensáveis ao prosseguimento no certame:
i - certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde re-
side e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos:
ii - certidão de quitação eleitoral;
iii - antecedente criminal da Polícia federal;
iV - antecedente criminal da Polícia civil;
V - certidão negativa da Justiça comum;
Vi - certidão negativa da Justiça Militar do Pará;
Vii - certidão negativa da Justiça federal, Seção Judiciária do Pará.
art. 7º Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 
(noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do 
prazo de validade específico se constante da mesma.
art. 8º Serão desconsiderados os documentos rasurados.
art. 9º a comissão poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investiga-
ção, outros documentos necessários para a comprovação de dados ou para 
o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato.
art. 10 São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade 
moral inatacável do candidato:
i - habitualidade em descumprir obrigações legítimas;
ii - relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e de-
sabonadores antecedentes criminais;
iii - vício de embriaguez;
iV - uso de droga ilícita;
V - prostituição;
Vi - prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes;
Vii - prática habitual do jogo proibido;
Viii - respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor 
em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou 
a procedimento administrativo-disciplinar;
iX - demissão de cargo público e destituição de cargo em comissão, no 
exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, mesmo que com base 
em legislação especial;
X - demissão por justa causa nos termos da legislação trabalhista;
Xi - existência de registros criminais;
Xii - declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa;
Xiii - outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral do candidato.
art.11 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, o candidato que:
i- deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos nos artigos 5º 
e 6º desta resolução, nos prazos estabelecidos no edital;
ii- apresentar documento ou certidão falsa;
iii - apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no art. 7º 
desta resolução;
iV - apresentar documentos rasurados;
V- tiver sua conduta enquadrada em qualquer dos incisos previstos no 
art.10 desta resolução;
Vi- tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchi-
mento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC ou de suas atualizações.
art. 12 a comissão de investigação Social, órgão de caráter deliberativo, que 
tem por finalidade a avaliação do procedimento irrepreensível e da idoneidade 
moral inatacável dos candidatos no concurso público para provimento dos 
cargos da Secretaria de Estado de administração Penitenciária do Estado do 
Pará será composta por um presidente, o titular da assessoria de Segurança 
institucional, e pelos representantes da diretoria de Execução criminal, da 
corregedoria Geral Penitenciária, diretoria de Gestão de Pessoas, diretoria de 
administração Penitenciária, e possui as seguintes atribuições:
i - promover à apreciação das informações, indicando infringência de qual-

quer dos dispositivos elencados no art.10 desta resolução, ou contendo 
dados merecedores de maiores esclarecimentos;
II - deliberar por notificar candidato, o qual deverá apresentar defesa no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis;
iii - analisar e julgar defesa escrita de candidato, fundamentando, expon-
do os argumentos de fato e de direito, em ata a ser lavrada pelo secretário, 
que será assinada pelos integrantes da comissão.
Parágrafo Único - caso a comissão decida pela exclusão do candidato, este 
será devidamente cientificado.
art.13 Será publicada em edital a relação dos candidatos eliminados do 
concurso público com base na investigação social.
art.14 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Jarbas Vasconcelos do carmo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pa

Protocolo: 655844
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas No carGo de 
aGeNte PeNiteNciÁrio e deMais carGos
resoLUÇÃo Nº 01/2021-GaB./seaP
Belém, 13 de maio de 2021
dispõe sobre as normas para o Exame Médico, de caráter eliminatório, 
para o concurso público de provimento de vagas em cargos da Secretaria 
de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
no exercício de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo  o disposto na alínea “c” do inciso i do art. 36 c/c art. 39 
da lei Estadual nº 8.937, de 02 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a 
transformação da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do 
Pará em Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
coNSidEraNdo  necessidade de estabelecer os critérios, regular a aplica-
ção do Exame Médico para provimento de vagas nos cargos da Secretaria 
de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.
rESolVE
art. 1º Estabelecer os critérios para aplicação do Exame Médico, de caráter 
eliminatório, que se constituirá como a terceira etapa da primeira fase do 
concurso público de provimento de vagas em cargos da Secretaria de Es-
tado de administração Penitenciária do Estado do Pará e que será realizada 
nos seguintes termos:
art. 2º o Exame Médico consiste em aferir se o candidato goza de boa saú-
de física e psíquica para suportar as exigências das práticas de atividades 
físicas a que será submetido durante o Curso de Formação Profissional e 
para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.
art. 3º o Exame Médico será composta de avaliação clínica, realizada por 
junta médica e de exames médicos e laboratoriais.
art. 4º Por ocasião do Exame Médico deverão ser apresentados pelos can-
didatos os seguintes exames:
i – Para o cargo de agente Penitenciário e demais cargos:
1. Sangue: hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, creatinina, 
colesterol total, triglicerídeos, transaminases (TGo/TGP), bilirrubinas (to-
tal e frações), sorologia para doença de chagas, Vdrl, Hbsag, anti HVc e 
tipagem sanguínea (grupo aBo e fator rH);
2. Urina: elementos anormais e sedimentos (EaS);
3. fezes: Exame Parasitológico de fezes (EPf);
4. Exame radiográfico (RX), com o respectivo laudo para tórax PA e perfil;
5. cardiológicos, todos com laudo, emitidos e assinados por Médico cardiologista:
1)  avaliação clínica cardiológica;
2)  Eletrocardiograma;
3)  Ecocardiograma bidimensional com doppler;
4)  Ergométrico.
f) avaliação Psiquiátrica: realizada por Médico Psiquiatra, que deverá 
emitir o laudo sobre comportamento, humor, coerência e relevância do 
pensamento, conteúdo ideativo, percepções, hiperatividade, encadea-
mento de idéias, orientação, memória recente, memória remota, tiro-
cínio, uso ou não de medicamentos psicotrópicos (psicofármacos), e 
ainda, qualquer antecedente de doença psiquiátrica, conforme o modelo 
expresso no anexo i desta resolução.
g) Exames antidrogas: será realizado exame com janela de detecção mínima 
de 60 dias, realizado por meio de amostra de queratina, para detecção de:
1) maconha;
2) metabólicos do delta-9 THc;
3) cocaína;
4) anfetaminas (inclusive metabólicos e seus derivados)
5) opiáceos.
art. 5º Somente para o cargo de agente Penitenciário será realizada ava-
liação antropométrica, que mensurará o candidato quanto ao peso, altura, 
relação peso/altura por intermédio do Índice de Massa corpórea (iMc), 
considerando os seguintes parâmetros:
o cálculo do iMc será realizado pela fórmula iMc=Kg-m2 (onde o peso, em 
quilogramas, é dividido pelo quadrado da altura, em metros);
o iMc que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25:
os candidatos que apresentem iMc acima de 25 e até o limite de 30 
à custa de hipertrofia muscular serão avaliados individualmente pela 
Junta de Saúde do concurso.
Art. 6º Somente para o cargo de Agente Penitenciário, serão verificadas 
tatuagens, para identificar as que expressam motivos ofensivos à raça, re-
ligião ou de morte, que façam apologias ao crime ou relacionem o portador 
da tatuagem a qualquer associação criminosa ou racial, que representem 
símbolos ou inscrições alusivos à ideologias contrárias às instituições de-
mocráticas ou que incitem a violência ou qualquer forma de preconceito 
ou discriminação, sendo eliminado do certame o candidato que possuir 
tatuagens com essas características.
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art. 7º o candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames 
médicos e laboratoriais.
art. 8º Em todos os exames laboratoriais e médicos, além do nome do candi-
dato, deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura, a especialidade e o re-
gistro no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo 
de inautenticidade destes a inobservância ou a omissão do referido número.
art. 9º os exames laboratoriais e médicos terão validade de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.
art. 10 os exames laboratoriais e médicos apresentados serão avaliados 
por junta médica, em complementação à avaliação clínica.
art. 11 a junta médica, após a análise da avaliação clínica e dos exames 
laboratoriais e médicos do candidato, emitirá parecer conclusivo sobre a 
sua aptidão ou inaptidão para o cargo.
art. 12 Se na análise do exame clínico, dos exames laboratoriais e 
médicos, for evidenciada alguma alteração clínica, a junta médica 
deverá determinar se a mesma é:
i – incompatível com o cargo pretendido;
ii – potencializada com as atividades a serem desenvolvidas;
iii – determinante de frequentes ausências;
iV – capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segu-
rança do candidato ou de outras pessoas;
V – potencialmente incapacitante a curto prazo.
art. 13 Evidenciadas quaisquer das alterações descritas no art. 12 desta 
resolução, o candidato será considerado inapto.
art. 14 Encontra-se em anexo i modelo de laudo de avaliação psiquiátrica.
art. 15 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Jarbas Vasconcelos do carmo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 655840
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas No carGo de 
aGeNte PeNiteNciÁrio e deMais carGos
resoLUÇÃo Nº 04/2021-GaB./seaP
Belém, 13 de maio de 2021.
dispõe sobre as normas para aplicação da avaliação psicológica, de caráter 
eliminatório, para o concurso público de provimento de vagas em cargos 
da Secretaria de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
no exercício de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo  o disposto na alínea “b” do inciso i do art. 24 c/c art. 26 
da lei Estadual nº 8.937, de 02 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a 
transformação da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do 
Pará em Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
coNSidEraNdo  necessidade de estabelecer critérios, regular a aplicação 
da avaliação psicológica para provimento de vagas nos cargos da Secreta-
ria de Estado de administração Penitenciária.
rESolVE
art. 1º Estabelecer os critérios para a aplicação da avaliação psicológica, 
de caráter eliminatório, que se constituirá como a segunda etapa da pri-
meira fase do concurso público de provimento de cargos de servidores da 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária e que será realizada 
nos seguintes termos:
art. 2º a avaliação psicológica consistirá na aplicação de procedimentos 
objetivos e científicos, a fim de identificar no candidato a aptidão para o 
exercício do cargo, observando o disposto na resolução do conselho fede-
ral de Psicologia - cfP nº 02/2016.
art. 3º a avaliação Psicológica será realizada por banca examinadora constitu-
ída por psicólogos regularmente inscritos em conselho regional de Psicologia.
art. 4º Participarão desta etapa do concurso, os candidatos aptos na apli-
cação do exame de habilidades e conhecimentos.
art. 5º a avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de um conjun-
to de instrumentos e técnicas científicas que propiciem um diagnóstico a respeito 
do desempenho do candidato e sobre as condições psicológicas para o porte e 
uso de arma de fogo, especialmente no cargo de agente penitenciário.
Art. 6º Na avaliação psicológica serão utilizados instrumentos definidos 
de acordo com o perfil profissiográfico exigido ao candidato, a qual será 
composta das seguintes fases:
i – aplicação coletiva ou individual dos testes de personalidade, de inteli-
gência e de habilidades específicas;
1º Na avaliação psicológica serão observados os seguintes requisitos psicológicos:
1. inteligência, no mínimo, mediana;
2. controle e equilíbrio emocional;
3. atenção, percepção e memória;
4. resistência à pressão e frustração;
5. agressividade controlada;
6. facilidade de se relacionar e se comunicar;
7. iniciativa e dinamismo;
8. controle da ansiedade e da impulsividade.
9. fluência Verbal
2º Para efeito de aferição dos requisitos de que trata o § 1º, serão consi-
deradas as seguintes características:
1. Prejudiciais: controle emocional inadequado, tendência depres-
siva, impulsividade inadequada, agressividade inadequada, inteli-
gência baixo da média;
2. indesejáveis: capacidade de análise, síntese e julgamentos inadequa-
dos, resistência à frustração inadequada e flexibilidade inadequada;
3. restritivas: sociabilidade inadequada, maturidade inadequada, atenção, 
percepção e memória com percentuais inferiores.
3º A avaliação psicológica deverá classificar o candidato como apto ou 
inapto. Será considerado inapto o candidato que incorrer em um dos crité-
rios estabelecidos abaixo:

1. Quatro características prejudiciais;
2. Três características prejudiciais e duas indesejáveis;
3. duas características prejudiciais, duas indesejáveis e uma restritiva;
4. Três características indesejáveis;
5. duas características prejudiciais, uma indesejável e /ou uma restritiva;
6. duas características indesejáveis e duas restritivas;
7. Uma prejudicial, duas indesejáveis e uma restritiva.
4º Será considerado apto o candidato que, submetido a todos os ele-
mentos componentes da avaliação psicológica, não se enquadrar nos 
critérios descritos no §3º.
Art. 7º A classificação “inapto” na Avaliação Psicológica não significará, 
necessariamente, incapacidade intelectual ou existência de transtornos de 
personalidade; indicará apenas que o candidato não atendeu aos requisitos 
para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.
art. 8º Será eliminado do concurso público o candidato “inapto” na avalia-
ção psicológica ou que não tenha sido avaliado em razão do não compare-
cimento nas datas e horários estabelecidos em edital específico.
art. 9º a publicação do resultado da avaliação psicológica listará apenas os 
candidatos “aptos”, em obediência ao que preceitua o artigo 6º da resolu-
ção cfP nº 02/2016.
art. 10 Será assegurado ao candidato conhecer as razões que determi-
naram a sua classificação como “inapto”, bem como a possibilidade de 
interpor recurso.
Art. 11 Na sessão de conhecimento das razões da classificação, o candi-
dato, se assim desejar, poderá ser assessorado por psicólogo contratado, 
devidamente inscrito em conselho regional de Psicologia.
art. 12 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, 
gravar a sessão de conhecimento e nem retirar ou reproduzir os testes 
psicológicos e as folhas de respostas.
art. 13 o psicólogo contratado somente poderá ter acesso à documentação 
pertinente à avaliação psicológica do candidato na presença de um psicó-
logo da banca examinadora.
art. 14 as dúvidas, as controvérsias e os casos não previstos nesta reso-
lução serão dirimidos pela Banca Examinadora.
art. 16 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Jarbas Vasconcelos do carmo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 655847
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas Nos carGos 
da secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
resoLUÇÃo Nº 02/2021-GaB./seaP
Belém, 13 de maio de 2021
dispõe sobre as normas para a avaliação do exame de habilidades e conhe-
cimentos, de caráter eliminatório e classificatório, para o concurso público 
de provimento de vagas em cargos da Secretaria de Estado de administra-
ção Penitenciária do Estado do Pará.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
no exercício de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo  o disposto na alínea “a” do inciso i do art. 24 c/c art. 25 
da lei Estadual nº 8.937, de 02 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a 
transformação da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do 
Pará em Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
coNSidEraNdo  necessidade de estabelecer os critérios, regular o exame 
de habilidades e conhecimentos para provimento de vagas nos cargos da 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.
rESolVE:
art. 1º Estabelecer os critérios para a avaliação do exame de habilidades 
e conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, para o concurso 
público de provimento dos cargos da Secretaria de Estado de administra-
ção Penitenciária do Estado do Pará.
art. 2º o exame de habilidades e conhecimentos de que trata o art. 1º des-
ta resolução compõe a primeira fase do certame, enquanto primeira etapa 
e será aferido por meio da aplicação de prova objetiva e prova discursiva.
art. 3º a prova objetiva, cuja pontuação e quantidades de itens a serem 
julgados estarão definidos no edital do concurso, será constituída dos se-
guintes objetos de avaliação:
1. coNHEciMENToS BaSicoS (Para TodoS oS carGoS)
liNGUa PorTUGUESa: 1 compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia 
textual. 3 Ortografia oficial. 4 Acentuação gráfica. 5 Emprego das classes de 
palavras. 6 Emprego/correlação de tempos e modos verbais 7 Emprego do 
sinal indicativo de crase. 8 Sintaxe da oração e do período. 9 Pontuação. 10 
Concordância nominal e verbal. 11 Regência nominal e verbal. 12 Significação 
das palavras. 13 Redação de Correspondências oficiais (Manual de Redação 
da Presidência da república). 13.1 adequação da linguagem ao tipo de docu-
mento. 13.2 adequação do formato do texto ao gênero.
lEi dE EXEcUÇÃo PENal: lei n. 7.210 de 11 de junho de 1984 e altera-
ções: 1.do objeto e da aplicação da lei de Execução Penal; 2.do condena-
do e do Internado: 2.1-da Classificação; 2.2-da Assistência Material; 2.3-
da assistência à Saúde; 2.3-assistência jurídica; 2.4-da assistência Educa-
cional; 2.4-da assistência Educacional; 2.5-da assistência Social; 2.6-da 
assistência religiosa;2.7-da assistência ao Egresso;3.do Trabalho interno 
e externo; 4. dos deveres, dos direitos e da disciplina;5- das faltas dis-
ciplinares;5.1-das Sansões e das recompensas;5.2-do Procedimento dis-
ciplinar; 6-dos Estabelecimentos Penais; 7.dos regimes; 8-institutos da 
lEP:da autorização de saída, saída temporária, remição de pena, progres-
são de regime e livramento condicional, comutação e indulto.
NoÇÕES dE dirEiTo adMiNiSTraTiVo: 1. Estado, personalidade de di-
reito público; conceito de pessoa administrativa. 2. competência adminis-
trativa: conceito e critérios de distribuição; avocação e delegação de com-
petência. 3. Poderes administrativos. 4. centralização e descentralização 
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da atividade administrativa do Estado. 5. administração pública direta e 
indireta. 6. fatos e atos administrativos: tipos de atos, ato nulo e anulável, 
vícios. 7. Poder de polícia. 8. responsabilidade civil do Estado. 9. agentes 
públicos: espécies. 10. direitos, deveres e responsabilidades dos servido-
res públicos civis. 11. improbidade administrativa (lei nº 8.429/1992 e 
alterações). 12. Processo administrativo (lei nº 9.784/1999). 13. lei nº 
8.937 de 02 dezembro de 2019.
NoÇÕES dE dirEiTo coNSTiTUcioNal: 1. direitos e deveres fundamentais. 
2. direitos e deveres individuais e coletivos; 3. direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade ; 4. direitos sociais; nacionalidade; 
cidadania; garantias constitucionais individuais; 5. Garantias dos direitos cole-
tivos, sociais e políticos. 6. Poderes legislativo, Judiciário e Executivo.
2. coNHEciMENToS BaSicoS (Para aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo)
NoÇÕES dE iNforMáTica: 1 Noções de sistema operacional (ambientes 
linux e Windows). 2 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes 
Microsoft Office e BrOffice). 3 Redes de computadores. 3.1 Conceitos bá-
sicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet. 3.2 
Programas de navegação (Microsoft internet Explorer, Mozilla firefox, Google 
chrome e similares). 3.3 Programas de correio eletrônico (outlook Express, 
Mozilla Thunder bird e similares). 3.4 Sítios de busca e pesquisa na internet. 
3.5 Grupos de discussão. 3.6 redes sociais. 3.7 computação na nuvem (cloud 
computing). 4 conceitos de organização e de gerenciamento de informações, 
arquivos, pastas e programas. 5 Segurança da informação. 5.1 Procedimen-
tos de segurança. 5.2 Noções de vírus, Worms e pragas virtuais. 5.3 aplicati-
vos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.). 5.4 Procedimentos 
de backup. 5.5 armazenamento de dados na nuvem (cloud storage).
3. coNHEciMENToS BaSicoS (Para aGENTE PENiTENciário)
NoÇÕES dE dirEiTo PENal : 1. infração penal: elementos, espécies. 2. 
Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. 3. Tipicidade, ilicitude, 
culpabilidade, punibilidade.
4. Erro de tipo e erro de proibição. 5. imputabilidade penal. 6. concurso de 
pessoas. 7. crimes contra a pessoa. 8. crimes contra o patrimônio. 9. cri-
mes contra a dignidade sexual. 10. crimes contra a administração pública.
NoÇÕES dE dirEiTo ProcESSUal PENal: 1. inquérito policial. 2. notitia 
criminis. 3. ação penal: espécies. 4. Jurisdição; competência. 5. Prova (arti-
gos 158 a 184 do Código de Processo Penal). 6.Prisão em flagrante. 7. Prisão 
preventiva. 8. Prisão temporária (lei nº 7.960/1989). 9. Processos dos crimes 
de responsabilidade dos funcionários públicos. 10. Habeas corpus.
4. coNHEciMENToS ESPEcificoS
carGo 1: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciaria – árEa: ENfErMaGEM
1 Sistema Único de Saúde (SUS). 1.1 princípios, diretrizes, estrutura e 
organização. 1.2 Políticas de saúde. 1.3 Estrutura e funcionamento das 
instituições e suas relações com os serviços de saúde. 1.4 Níveis progres-
sivos de assistência à saúde. 1.5 Sistema de planejamento do SUS. 1.5.1 
Planejamento estratégico e normativo. 1.6 direitos dos usuários do SUS. 
1.7 Participação e controle social. 1.8 ações e programas do SUS. 1.9 le-
gislação básica do SUS. 2 Vigilância epidemiológica e vigilância em saúde. 
2.1 Programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis preva-
lentes no cenário epidemiológico brasileiro. 2.2 doenças e agravos não-
transmissíveis. 2.3 Programa Nacional de imunizações. 3 Teorias e pro-
cesso de enfermagem. 3.1 Taxonomias de diagnósticos de enfermagem. 
4 Procedimentos técnicos em enfermagem. 5 assistência de enfermagem 
perioperatória. 6 assistência de enfermagem a pacientes com alterações 
da função cardiovascular e circulatória. 6.1 digestiva e gastrointestinal. 
6.2 Metabólica e endócrina. 6.3 renal e do trato urinário. 6.4 reprodutiva. 
6.5 Tegumentar. 6.6 Neurológica. 6.7 Músculo esquelético. 7 atendimento 
a pacientes em situações de urgência e emergência. 7.1 Estrutura organi-
zacional do serviço de emergência hospitalar e pré-hospitalar. 7.2 Suporte 
básico de vida em emergências. 7.3 Emergências relacionadas a doenças 
do aparelho respiratório, do aparelho circulatório e psiquiátricas. 7.4 aten-
dimento inicial ao politraumatizado. 7.5 atendimento na parada cardiorres-
piratória. 7.6 assistência de enfermagem ao paciente crítico com distúrbios 
hidroeletrolíticos, ácido-básicos, insuficiência respiratória e ventilação me-
cânica. 7.6.1 Insuficiência renal e métodos dialíticos. 7.6.2 Insuficiência 
hepática. 7.6.3 avaliação de consciência no paciente em coma. 7.7 do-
ação, captação e transplante de órgãos. 7.8 Enfermagem em urgências. 
7.8.1 Violência, abuso de drogas, intoxicações, emergências ambientais. 
8 Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. 9 central de material 
e esterilização. 10 risco biológico e medidas de precauções básicas para a 
segurança individual e coletiva no serviço de assistência à saúde. 11 códi-
go de ética dos profissionais de enfermagem.
carGo 2: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciaria – árEa: PEdaGoGia
1 fundamentos da educação. 1.1 Bases legais da educação nacional: lei 
nº 10.172/2001(Plano Nacional de Educação 2001 a 2010, ldB (lei nº 
9.394/1996). 1.2. legislação aplicada à educação a distância. 2 a su-
pervisão. 2.1 concepção e prática. 2.2 liderança e relações humanas no 
trabalho: tipos de liderança, mecanismos de participação. 2.2.1 Normas 
e formas organizativas facilitadoras da integração grupal. 2.3 Pesquisa 
participante como instrumento de inovação e de avaliação do ensinar e 
aprender. 3 Papel político pedagógico e organicidade do ensinar, apren-
der e pesquisar. 3.1 Processo de planejamento: concepção, importância, 
dimensões e níveis. 3.2 Projeto políticopedagógico no ambiente organiza-
cional. 3.2.1 concepção, princípios e eixos norteadores. 3.3 comunicação 
e interação grupal no processo de planejamento: constituição de equipes, 
encontros e avaliações sistemáticas, capacitação de pessoal para o plane-
jamento, constituição de grupos de estudo, aplicação de critérios na distri-
buição de tarefas, articulação com outros grupos sociais. 3.4 a avaliação 
na perspectiva da construção do conhecimento. 3.5 desenvolvimento de 
competências: conhecimentos, habilidades, atitudes. 4 currículo e cons-
trução do conhecimento. 5 Processo de ensino-aprendizagem. 5.1 relação 
professor/aluno. 5.2 Bases psicológicas da aprendizagem. 5.3 Educação 
de adultos. 5.4 Planejamento de ensino em seus elementos constitutivos. 

5.4.1 objetivos e conteúdos de ensino. 5.4.2 Métodos e técnicas. 5.4.3 
Novas tecnologias aplicadas à educação e plataformas de aprendizagem 
virtuais e avaliação educacional. 5.5 Metodologia de projetos presenciais e 
a distância. 5.5.1 Um caminho entre a teoria e a prática. 5.5.2 interdiscipli-
naridade e globalização do conhecimento. 6 a ação pedagógica e o trabalho 
com projetos. 7 Ética e trabalho.
carGo 3: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciaria – árEa: PSicoloGia
1 Ética profissional: psicólogos clínicos e bioética na saúde. 2 Avaliação 
psicológica e psicodiagnóstico. 2.1 fundamentos e etapas da medida psi-
cológica. 2.2 Técnicas de entrevista. 2.3 laudos, pareceres e relatórios 
psicológicos, estudo de caso, informação e avaliação psicológica. 3 Teorias 
e técnicas psicoterápicas. 3.1 abordagens teóricas: psicanálise (freud, M. 
Klein, Winnicott, lacan), cognitivocomportamental (Skinner, Beck), hu-
manista-existencial (rogers, Perls) 4 Psicopatologia. 4.1 Transtornos de 
humor. 4.2 Transtornos de personalidade. 4.3 Transtornos relacionados ao 
uso e abuso de substâncias psicoativas. 4.4 Transtornos de ansiedade. 4.5 
Transtorno do estresse pós-traumático. 4.6 Transtornos depressivos. 4.7 
Transtornos fóbicos. 4.8 Transtornos psicossomáticos. 4.9 Transtornos so-
matoformes. 4.10 Esquizofrenia. 4.11 outros transtornos psicóticos. 4.12 
Estruturas clínicas (neurose, psicose e perversão). 5 Psicologia da saú-
de. 5.1 Processo saúde-doença (doenças crônicas e agudas). 5.2 impacto 
diagnóstico. 5.3 Processo de adoecimento. 5.4 Enfrentamento da doença e 
adesão ao tratamento. 5.5 Teorias e manejos do estresse. 5.5.1 Teorias e 
manejo da dor. 5.5.2 Estilos de enfrentamento. 5.5.3 o impacto da doença 
e da hospitalização sobre o doente e a família. 5.6 ações básicas de saúde: 
promoção. 5.6.1 Prevenção. 5.6.2 reabilitação. 5.7 Equipes interdisciplina-
res: interdisciplinaridade e multidisciplinaridade em saúde. 5.8 o papel do 
psicólogo na equipe de cuidados básicos à saúde. 6 Tratamento e preven-
ção da dependência química: álcool, tabagismo, outras drogas e redução 
de danos .7. Exame criminológico na legislação.
carGo 4: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciaria – árEa: SErViÇo Social
1 Fundamentos éticos, ética profissional e legislação específica: lei de 
regulamentação da profissão, código de ética profissional, resoluções do 
conselho federal de Serviço Social. 2 a dimensão investigativa, processos 
de planejamento e de intervenção profissional. 2.1 Formulação de pro-
jeto de intervenção profissional: aspectos teóricos e metodológicos. 2.2 
fundamentos, instrumentos e técnicas de pesquisa social. 2.3 o plane-
jamento como processo técnico-político: concepção, operacionalização e 
avaliação de planos, programas e projetos. 3 a dimensão técnico-operativa 
do serviço social. 3.1 concepções e debates sobre instrumentos e técnicas. 
3.2 Entrevista, visita domiciliar, visita institucional, reunião, mobilização 
social, trabalho em rede, ação socioeducativa com indivíduos, grupos e 
família, abordagens individual e coletiva. 3.3 Estudo social, perícia social, 
relatório social, laudo social, parecer social. 3.4 atuação em equipe multi-
profissional e interdisciplinar. 4 Questão social e direitos de cidadania. 4.1 
formas de expressão, enfrentamento e serviço social. 5 Política social. 5.1 
fundamentos, história e políticas. 5.2 Seguridade social no Brasil: relação 
Estado/sociedade; contexto atual e neoliberalismo. 5.3 Políticas de saúde, 
de assistência social e de previdência social e respectivas legislações. 5.4 
Políticas sociais setoriais: educação, habitação, trabalho, políticas urbanas 
e rurais, meio ambiente e respectivas legislações. 5.5 Políticas e programas 
sociais dirigidas aos segmentos: crianças, adolescentes, jovens, idosos, 
mulheres, homens, afro-descendentes, indígenas, pessoas com deficiên-
cia, pessoas com transtorno mental, pessoas vítimas de violência, mo-
radores de rua, usuários de álcool e outras drogas, portadores de HiV, e 
respectivas legislações. 5.6 Políticas, diretrizes, ações e desafios na área 
da família, da criança e do adolescente. 5.6.1 concepções e modalidades 
de família, estratégias de atendimento e acompanhamento. 5.6.2 Esta-
tuto da criança e do adolescente (Eca). 6 legislação social. 6.1 leis da 
seguridade social (loS, loPS, loaS): lei nº 8.212/1991 (lei orgânica 
da Seguridade Social); lei nº 8.080/1990 (lei orgânica da Saúde); lei 
nº 8.213/1991; lei nº 8.742/1993 (lei orgânica da assistência Social) e 
respectivas atualizações.
carGo 5: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciaria – árEa: MÉdico PSiQUiaTra
1. concepção psicossomática/psicoimunologia (depressão - câncer). 2. 
observação psiquiátrica: anamnese, exame somático, exame mental e 
exames complementares. 3. Transtornos mentais orgânicos. 4. álcool, 
tabagismo, outras drogas e redução de danos. 5. Esquizofrenia, trans-
tornos esquizotípicos e delirantes. 6. Transtorno do humor. 7. Transtor-
nos neuróticos relacionados ao stress e somatoformes. 8. Terapêuticas 
biológicas em psiquiatria. 9. Transtornos emocionais e do comporta-
mento com início usualmente na infância e adolescência. 10. Transtor-
nos de personalidade. 11. Urgências psiquiátricas. 12. Transtornos de 
ansiedade. 13. Transtornos alimentares. 14. Transtornos do sono. 15. 
Transtornos Sexuais. 16. Transtornos específicos da aprendizagem. 17. 
Transtorno de Hiperatividade/déficit de atenção. 18. Retardo Mental/ 
Deficiência Intelectual. 19. Transtornos do Espectro Autista. 20. Saúde 
mental: psiquiatria preventiva e da comunidade; atuação nos centros de 
atenção psicossocial e nos programas de saúde diversos. 21. reforma 
psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em saúde mental: supera-
ção do modelo asilar, reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, 
compreensão do sofrimento psíquico, interdisciplinaridade; psicopato-
logia; assistência integral às pessoas em situação de risco; violência 
contra a criança, adolescente, mulher e idoso. 22. Gerenciamento de 
danos. 23. Equipe multidisciplinar em saúde mental. 24. Psiquiatria fo-
rense. 25. Saúde mental e trabalho. 26. Perícia médica em saúde men-
tal. 27. Violência relacionada ao trabalho. 28. Esgotamento/ Síndrome 
de Burnout. 29. Psicofarmacologia. 30. Transtornos por uso de álcool e 
drogas. 31. intervenções clínicas e psicoterápicas nos contextos indivi-
duais e coletivos. 32. demências e transtornos mentais orgânicos. 33. 
Sistema Único de Saúde (SUS). 33.1 Princípios, diretrizes, estrutura e 
organização. 33.2 Estrutura e funcionamento das instituições e suas re-
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lações com os serviços de saúde. 33.3 Níveis progressivos de assistência 
à saúde. 33.4 direitos dos usuários do SUS. 33.5 Participação e controle 
social. 33.6 ações e programas do SUS.
carGo 6: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciaria – árEa: MÉdico
1 cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 2 doenças car-
diovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência 
cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 doenças 
pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; em-
bolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares; doença pulmonar in-
tersticial; hipertensão pulmonar. 4 doenças gastrointestinais e hepáticas: 
úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, 
colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, 
insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda 
e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 doenças 
endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite 
e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios 
das glândulas paratireóides. 7 doenças reumáticas: artrite reumatóide, 
espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8 doenças infecciosas e terapia 
antibiótica. 9 distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. 10 Exames com-
plementares invasivos e nãoinvasivos de uso corriqueiro na prática clínica 
diária. 11 Emergências clínicas: abordagem clínica das intoxicações agudas 
por drogadição e envenenamentos. 12 abordagem clínica das emergências 
mais prevalentes em transtornos mentais. 13 abordagem clínica do pa-
ciente vítima de violência. 14 abordagem clínica de pacientes desidratados 
e com perdas sanguíneas. 15 abordagem clínica de pacientes com insu-
ficiência cardíaca e/ou respiratória, asma brônquica, obstrução mecânica. 
16 abordagem clínica das emergências cardíacas e neurológicas. 17 abor-
dagem clínica de pacientes com abdômen agudo. 18 abordagem clínica de 
pacientes com quadros infecciosos sistêmicos. 19 dor. 20 Terminalidade e 
morte. 21 Sistema Único de Saúde (SUS). 21.1 Princípios, diretrizes, estru-
tura e organização. 21.2 Estrutura e funcionamento das instituições e suas 
relações com os serviços de saúde. 21.3 Níveis progressivos de assistência 
à saúde. 21.4 direitos dos usuários do SUS. 21.5 Participação e controle 
social. 21.6 ações e programas do SUS.
carGo 7: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciaria – árEa: BioMÉdico
1 Procedimentos Gerais. 1.1 Preparo de pacientes, coleta, separação, pre-
paro, acondicionamento e guarda de amostras biológicas. 1.2 Normas de 
biossegurança em laboratório e hemoterapia. 1.3 Técnicas de lavagem, 
esterilização e preparo de vidrarias. 1.4 Validação e controle de qualidade 
laboratorial. 2 Hematologia. 2.1 coloração em hematologia. 2.2 Morfologia 
de hemácias e leucócitos. 2.3 contagem manual em câmara de hemácias 
e leucócitos. 2.4 dosagem de hemoglobina e determinação de hematócri-
to. 2.5 Índices hematimétricos e contagem diferencial. 2.6 automação em 
hematologia. 2.7 coagulação, tempo de coagulação e tempo de sangra-
mento; tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativada. 
2.8 dosagem dos fatores da coagulação. 2.9 contagem de reticulócitos e 
velocidade de hemossedimentação; diagnóstico laboratorial das leucemias 
e patologias hematológicas. 2.10 Hemostasia. 3 Bioquímica. 3.1 Princí-
pios básicos: fotometria, turbidimetria, nefelometria, eletroforese de he-
moglobinas e proteínas. 3.2 automação em bioquímica. 3.3 dosagens de 
analitos, hormonais e enzimáticas. 3.4 Propriedades e preparo de água 
reagente tipo i. 4 Microbiologia. 4.1 coleta e transporte de amostras clí-
nicas para o exame microbiológico. 4.2 Processamento das amostras para 
cultura de bactérias aeróbias. 4.3 Processamento das amostras para cultu-
ra de fungos. 5 Biologia Molecular. 5.1 Extração de ácidos nucléicos, reação 
em cadeia da polimerase (PCR), qualitativa e quantitativa, seqüenciamento 
de nucleotídeos. 6 Biologia Celular. 6.1 Cultura de células sangüíneas (me-
dula óssea e sangue periférico), análise citogenética por bandamento G e 
teste dEB, citometria de fluxo. 7 imunogenética. 7.1 Métodos de biolo-
gia molecular para tipagem do sistema Hla, conhecimento do sistema de 
histocompatibilidade principal para compatibilização doador x receptor. 8 
Hemoterapia. 8.1 Triagem e coleta de doadores de sangue. 8.2 reações 
adversas da doação. 8.3 Técnicas de fracionamento e armazenamento de 
hemocomponentes. 8.4 imunohematologia. 8.5 Sistemas de grupos san-
güíneos, testes imunohematológicos; tipagem sangüínea, teste de antiglo-
bulina direta, pesquisa de anticorpos irregulares, teste de compatibilidade 
pré-transfusional, técnicas para identificação de anticorpos anti-eritrocitá-
rios; eluição, absorção, ZZaP e enzimas; fenotipagem eritrocitária, reações 
transfusionais, biologia molecular em medicina transfusional, técnicas mo-
leculares. 8.6 antígenos e anticorpos plaquetários e granulocitários. 9 imu-
nologia Geral. 9.1 Sistema e resposta imune, sistema complemento. 9.2 
classes de imunoglobulinas, estrutura, função e produção de anticorpos, 
ligação antígeno-anticorpo, mecanismos de defesa imune. 9.3 diagnósti-
cos sorológicos de doenças transmissíveis por transfusão: reações de pre-
cipitação, de hemaglutinação, de imunofluorescência, imunoenzimáticas, 
de imunoblotting. 9.4 Técnicas moleculares para diagnóstico de patógenos. 
9.5 fracionamento do sangue. 9.6 conservação de hemocomponentes. 10 
Sistema Único de Saúde (SUS). 10.1 Princípios, diretrizes, estrutura e or-
ganização. 10.2 Estrutura e funcionamento das instituições e suas relações 
com os serviços de saúde. 10.3 Níveis progressivos de assistência à saúde. 
10.4 direitos dos usuários do SUS. 10.5 Participação e controle social. 10.6 
ações e programas do SUS.
carGo 8: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciaria – árEa: odoNTÓloGo
1 Exame da cavidade bucal. 2 Etiopatogenia da cárie dental. 3 Semiologia, 
tratamento e prevenção da cárie dentária. 4 Preparo cavitário. 5 Materiais 
odontológicos: forradores e restauradores. 6 Etiopatogenia e prevenção da 
doença periodontal. 7 implante e suas indicações. 8 Princípios gerais de 56 
radiologia e Interpretação radiográfica. 9 Cirurgia menor em odontologia. 
10 Terapêutica e farmacologia odontológica de interesse clínico. 11 aneste-
sia local em odontologia. 12 Exodontia: indicações, contraindicações, tra-
tamento dos acidentes e complicações. 13 Traumatismos dentoalveolares: 
diagnóstico e tratamento. 14 Princípios gerais de ortodontia e suas indi-

cações. 15 Procedimentos clínicos integrados em periodontia, endodontia, 
prótese e dentística. 16 Normas de biossegurança. 17 odontopediatria: 
diagnóstico e plano de tratamento e procedimentos em clínica odontológica 
infantil. 18 odontologia estética. 19 Polpa dental. 20 odontologia preven-
tiva e saúde pública. 21 Prótese bucomaxilofacial. 22 odontogeriatria. 23 
Ética profissional. 24 Auditoria e perícia odontológica. 25 Sistema Único 
de Saúde (SUS). 25.1 Princípios, diretrizes, estrutura e organização. 25.2 
Estrutura e funcionamento das instituições e suas relações com os serviços 
de saúde. 25.3 Níveis progressivos de assistência à saúde. 25.4 direitos 
dos usuários do SUS. 25.5 Participação e controle social. 25.6 ações e 
programas do SUS.
carGo 9: TÉcNico dE GESTÃo E fiNaNÇaS - árEa: adMiNiSTraÇÃo:
1 Evolução da administração. 1.1 principais abordagens da administração 
(clássica até contingencial). 1.2 Evolução da administração pública no Bra-
sil (após 1930); reformas administrativas; a nova gestão pública. 2 Proces-
so administrativo. 2.1 funções de administração: planejamento, organiza-
ção, direção e controle. 2.2 Processo de planejamento. 2.2.1 Planejamento 
estratégico: visão, missão e análise SWoT. 2.2.2 análise competitiva e 
estratégias genéricas. 2.2.3 redes e alianças. 2.2.4 Planejamento tático. 
2.2.5 Planejamento operacional. 2.2.6 administração por objetivos. 2.2.7 
Balanced scorecard. 2.2.8 Processo decisório. 2.3 organização. 2.3.1 Es-
trutura organizacional. 2.3.2 Tipos de departamentalização: característi-
cas, vantagens e desvantagens de cada tipo. 2.3.3 organização informal. 
2.3.4 cultura organizacional. 2.4 direção. 2.4.1 Motivação e liderança. 
2.4.2 comunicação. 2.4.3 descentralização e delegação. 2.5 controle. 
2.5.1 características. 2.5.2 Tipos, vantagens e desvantagens. 2.5.3 Siste-
ma de medição de desempenho organizacional. 3 Gestão de pessoas. 3.1 
Equilíbrio organizacional. 3.2 Objetivos, desafios e características da ges-
tão de pessoas. 3.3 recrutamento e seleção de pessoas. 3.3.1 objetivos 
e características. 3.3.2 Principais tipos, características, vantagens e des-
vantagens. 3.3.3 Principais técnicas de seleção de pessoas: características, 
vantagens e desvantagens. 3.4 análise e descrição de cargos. 3.5 capa-
citação de pessoas. 3.6 Gestão de desempenho. 4 Gestão da qualidade e 
modelo de excelência gerencial. 4.1 Principais teóricos e suas contribuições 
para a gestão da qualidade. 4.2 ferramentas de gestão da qualidade. 4.3 
Modelo da fundação nacional da qualidade. 4.4 Modelo de gespublica. 5 
Gestão de projetos. 5.1 Elaboração, análise e avaliação de projetos. 5.2 
Principais características dos modelos de gestão de projetos. 5.3 Projetos 
e suas etapas. 6 Gestão de processos. 6.1 conceitos da abordagem por 
processos. 6.2 Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos. 
6.3 Processos e certificação ISO 9000:2000. 6.4 Noções de estatística apli-
cada ao controle e à melhoria de processos. 7 legislação administrativa. 
7.1 administração direta, indireta, e fundacional. 7.2 atos administrativos. 
7.3 requisição. 8 orçamento público. 8.1 Princípios orçamentários. 8.2 
diretrizes orçamentárias. 8.3 Processo orçamentário. 8.4 Métodos, téc-
nicas e instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis. 8.5 
SiafEM. 8.6 receita pública: categorias, fontes, estágios; dívida ativa. 8.7 
despesa pública: categorias, estágios. 8.8 Suprimento de fundos. 8.9 res-
tos a pagar. 8.10 despesas de exercícios anteriores. 8.11 a conta única do 
Tesouro. 9 licitação pública. 9.1 Modalidades, dispensa e inexigibilidade. 
9.2 Pregão. 9.3 contratos e compras. 9.4 convênios e termos similares. 
10 Ética no serviço público. 10.1 Comportamento profissional; atitudes 
no serviço; organização do trabalho; prioridade em serviço. NoÇÕES dE 
adMiNiSTracÃo fiNaNcEira E orÇaMENTária: 1 orçamento público. 
1.1 conceito 1.2 Técnicas orçamentárias. 1.3 Princípios orçamentários. 1.4 
ciclo orçamentário. 1.5 Processo orçamentário. 2 60 o orçamento público 
no Brasil. 2.1 Sistema de planejamento e de orçamento. 2.2 Plano pluria-
nual. 2.3 diretrizes orçamentárias. 2.4 orçamento anual. 2.5 Sistema e 
processo de orçamentação. 2.6 Classificações orçamentárias. 2.7 Estru-
tura programática. 2.8 créditos ordinários e adicionais. 3 Programação e 
execução orçamentária e financeira. 3.1 Descentralização orçamentária e 
financeira. 3.2 Acompanhamento da execução.
carGo 10: TÉcNico dE GESTÃo E fiNaNÇaS– árEa: coNTador
1 Princípios contábeis fundamentais (aprovados pelo conselho federal de 
contabilidade pela resolução cfc nº 750/1993, atualizada pela resolução 
cfc nº 1.282/2010. 2 deliberação cVM nº 675/2011: estrutura conceitual 
para Elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro. 3 Principais 
grupos usuários das demonstrações contábeis.3. diferença entre regime 
de competência e regime de caixa. 3.1 informações sobre origem e apli-
cação de recursos. 4 Patrimônio. 4.1 componentes patrimoniais: ativo, 
Passivo e Situação líquida (ou Patrimônio líquido). 6 Equação fundamental 
do Patrimônio. 7 fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. 8 
conta: conceito. 8.1 débito, crédito e saldo. 8.2 função e estrutura das 
contas. 8.3 Contas patrimoniais e de resultado. 9 Balancete de verificação. 
10 apuração de resultados. 10.1 controle de estoques e do custo das ven-
das. 11 Escrituração. 11.1 Sistema de partidas dobradas. 11.2 Escrituração 
de operações típicas. 12 livros de escrituração: diário e razão. 12.1 Erros 
de escrituração e suas correções. 13 Balanço patrimonial: obrigatoriedade 
e apresentação. 13.1 Conteúdo dos grupos e subgrupos. 14 Classifica-
ção das contas. 14.1 critérios de avaliação do ativo e do Passivo. 14.2 
avaliação de investimentos. 14.3 levantamento do Balanço patrimonial 
de acordo com a lei nº 6.404/1976 e suas alterações (lei das Socieda-
des por ações). 15 demonstração do resultado do exercício: estrutura, 
características e elaboração de acordo com a lei nº 6.404/1976 e suas 
alterações. 16 demonstração de lucros ou prejuízos acumulados: forma de 
apresentação de acordo com a lei nº 6.404/1976 e suas 46 alterações. 17 
demonstração de Mutações do Patrimônio líquido: forma de apresentação 
de acordo com a lei nº 6.404/1976 e suas alterações. 18 relatório anual 
da administração. 18.1 Notas explicativas às demonstrações contábeis. 
18.2 Conselho fiscal: competência, deveres e responsabilidades, de acordo 
com a lei nº 6.404/1976 e suas alterações. 19 demonstração de fluxos 
de caixa: métodos direto e indireto. 20 aspectos contratuais da contabi-
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lidade. 20.1 relação agente e Principal. aNáliSE daS dEMoNSTraÇÕES 
coNTáBEiS: 1 retorno sobre o capital empregado: componentes, retorno 
sobre o Ativo, alavancagem financeira e retorno sobre o Patrimônio Líqui-
do. 1.1 Economic Value aded – EVa (lucro residual). Ebitda. indicado-
res. 2 análise da lucratividade: análise da formação do resultado, análise 
da receita, análise dos custos dos produtos vendidos/serviços prestados, 
análise das despesas e análise da variação. 2.1 indicadores. 3 análise de 
liquidez: análise do fluxo de caixa, análise do ciclo operacional e análise 
do ciclo financeiro. 3.1 Indicadores. 4 Análise da estrutura de capital e 
da solvência. 4.1 indicadores e medidas de solvência. 5 informações ex-
traídas das Notas Explicativas. 6 análise horizontal e vertical. 6.1 análise 
de tendências. 6.2 Grupos de comparação. 7 indicadores de mercado. 8 
Limitações da análise por indicadores. 9 Considerações de natureza não-fi-
nanceira (qualitativa). 10 Noções de Auditoria financeira (Normas Técnicas 
de auditoria - NBc Ta). 10.1 Estrutura conceitual. 10.2 objetivos gerais da 
auditoria do auditor independente e a condução da auditoria em confor-
midade com normas de auditoria. 10.3 documentação de auditoria. 10.4 
Planejamento da auditoria de demonstrações contábeis. 10.5 resposta do 
auditor aos riscos avaliados 10.6 Evidência de auditoria 10.7 formação da 
opinião e emissão do relatório de auditoria. coNTaBilidadE PÚBlica: 1 
contabilidade pública: campo de aplicação, objeto e objetivos. 1.1 Título 
iX da lei nº 4.320/1964. 1.2 Tópicos selecionados da lei complementar 
nº 101/2000: conceitos de dívida pública e restos a pagar, escrituração e 
consolidação das contas. 2 Gestão organizacional da contabilidade pública 
no Brasil: papéis da Secretaria do Tesouro Nacional e dos órgãos setoriais 
de contabilidade constantes da lei nº 10.180/2001. 3 Sistema integrado 
de administração financeira para Estados e Municípios (SiafEM): conceito, 
objetivos, usuários e segurança do sistema (princípios e instrumentos). 4 
Balanço patrimonial de acordo com a lei nº 4.320/1964 e suas alterações: 
estrutura, características dos ativos e passivos e das contas de compensa-
ção. 5 Balanço orçamentário de acordo com a lei nº 4.320/1964 e suas al-
terações: estrutura, características das receitas e despesas orçamentárias. 
5.1 interpretação do resultado orçamentário. 5.2 relatório resumido da 
execução orçamentária a que se refere à lei complementar nº 101/2000: 
estrutura, composição. 6 demonstração das variações patrimoniais, de 
acordo com a lei nº 4.320/1964 e suas alterações: estrutura, caracterís-
ticas das interferências, mutações, superveniências e insubsistências. 6.1 
receitas e despesas efetivas e não-efetivas. 6.2 interpretação do resultado 
patrimonial. 7 Balanço financeiro de acordo com a Lei nº 4.320/1964 e 
suas alterações: estrutura, características das receitas e despesas extra
-ornamentarias. 7.1 Interpretação do resultado financeiro. 8 Relatório de 
gestão fiscal de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000: estrutura, 
composição. 9 NBcaSP (Normas Brasileiras de contabilidade aplicadas ao 
Setor Público): NBc T 16.1 a 16.11 do conselho federal de contabilidade e 
atualizações. 10 Manual de contabilidade do Setor Público 47 NoÇÕES dE 
adMiNiSTracÃo fiNaNcEira E orÇaMENTária: 1 orçamento público. 
1.1 conceito 1.2 Técnicas orçamentárias. 1.3 Princípios orçamentários. 1.4 
ciclo orçamentário. 1.5 Processo orçamentário. 2 o orçamento público no 
Brasil. 2.1 Sistema de planejamento e de orçamento. 2.2 Plano plurianual. 
2.3 diretrizes orçamentárias. 2.4 orçamento anual. 2.5 Sistema e proces-
so de orçamentação. 2.6 Classificações orçamentárias. 2.7 Estrutura pro-
gramática. 2.8 créditos ordinários e adicionais. 3 Programação e execução 
orçamentária e financeira. 3.1 Descentralização orçamentária e financeira. 
3.2 acompanhamento da execução.
carGo 11: TÉcNico EM GESTÃo dE iNfraESTrUTUra – árEa: ENGENHEiro ciVil
1 Projetos de obras civis. 1.1 arquitetônicos. 1.2 Estruturais (concreto, aço 
e madeira). 1.3 fundações. 1.4 instalações elétricas e hidrossanitárias. 2 
Projetos complementares. 2.1 Elevadores. 2.2 Ventilação-exaustão. 2.3 ar 
condicionado. 2.4 Telefonia. 2.5 Prevenção contra incêndio. 3 Especificação 
de materiais e serviços. 4 Programação de obras. 4.1 orçamento e compo-
sição de custos unitários, parciais e totais: levantamento de quantidades. 
4.2 Planejamento e cronograma físico-financeiro: PERT-CPM. 5 Acompa-
nhamento de obras. 6 construção. 6.1 organização do canteiro de obras: 
execução de fundações (sapatas, estacas e tubulações). 6.2 alvenaria. 6.3 
Estruturas e concreto. 6.4 aço e madeira. 6.5 coberturas e impermeabili-
zação. 6.6 Esquadrias. 6.7 Pisos e revestimentos. 6.8 Pinturas, instalações 
(água, esgoto, eletricidade e telefonia). 7 fiscalização. 7.1 acompanha-
mento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.) 7.2 
controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, 
madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.). 7.3 controle de execução de 
obras e serviços. 8 Noções de irrigação e drenagem, de hidráulica, de hi-
drologia e solos. 9 legislação e Engenharia legal. 10 licitações e contratos. 
10.1 Legislação específica para obras de engenharia civil. 11 Vistoria e ela-
boração de pareceres. 12 Princípios de planejamento e de orçamento pú-
blico. 13 Elaboração de orçamentos. 14 Noções de segurança do trabalho.
carGo 12: ENGENHEiro dE SEGUraNÇa do TraBalHo – árEa: ENGE-
NHaria dE SEGUraNÇa do TraBalHo
1 Higiene do trabalho. 1.1 riscos ambientais. 1.2 avaliação e controle de 
agentes ambientais. 1.3 insalubridade. 1.4 Ventilação industrial. 1.5 ris-
cos químicos. 1.6 Gases. 1.7 Vapores orgânicos e inorgânicos. 1.8 aerodis-
persoides. 1.9 Poeiras. 1.10 fumos metálicos. 1.11 riscos biológicos. 1.12 
Nr-15. 1.13 riscos físicos. 1.14 radiações não ionizantes. 1.15 radiações 
ionizantes. 1.16 infra-som. 1.17 Ultra-som. 1.18 Pressões anormais. 1.19 
Temperaturas extremas. 1.20 ruído. 1.21 Vibração. 1.22 iluminação. 1.23 
PPra. 1.24 Técnicas de uso de equipamento de medições. 2 Tecnologia e 
prevenção no combate a sinistro. 2.1 Propriedade físicoquímica do fogo. 
2.2 o incêndio e suas causas. 2.3 classes de incêndio. 2.4 Métodos de 
extinção. 2.5 agentes e aparelhos extintores. 2.6 Extintores de incêndio. 
2.7 Sistemas de prevenção e combate a incêndios. 2.8 Brigadas de incên-
dio. 2.9 Planos de emergência e auxílio mútuo. 2.10 Nr-23. 2.11 Nr-26. 
3 Segurança do trabalho. 3.1 legislação e normatização. 3.2 acidentes 
de trabalho. 3.3 conceito técnico e legal. 3.4 causas dos acidentes do 

trabalho. 3.5 análise de acidentes. 3.6 custos dos acidentes. 3.7 cadastro 
de acidentes. 3.8 Comunicação e registro de acidentes. 3.9 Definições de 
atos e condições ambientais de insegurança. 3.10 investigação das causas 
dos acidentes. 3.11 Estatísticas de acidentes. 3.12 Equipamento de Prote-
ção individual (EPi). 3.13 Equipamento de Proteção coletiva (EPc). 3.14 
inspeção de segurança. 3.15 Nr-5. 3.16 Nr-4. 4 Medicina do trabalho. 
4.1 Toxicologia. 4.2 Doenças profissionais. 4.3 Agentes causadores de do-
enças: físicos - Biológicos - Químicos. 4.4 Primeiros Socorros. 4.5 PcMSo 
- Programa de controle Médico e Saúde ocupacional - Nr-7. 5 Ergonomia. 
5.1 Princípios da ergonomia. 5.2 A aplicabilidade da ergonomia. 5.3 Influ-
ência na ergonomia da iluminação, cores, clima etc. 5.4 Espaços de traba-
lho. 5.5 Sistemas de controle. 5.6 atividades musculares. 5.7 Ergonomia 
e prevenção de acidentes. 5.8 Segurança em processamento de dados. 
5.9 Transporte, armazenamento, movimentação e manuseio de materiais. 
5.10 Nr-17 - ergonomia. 6 Prevenção e controle de perdas. 6.1 conceitos 
gerais. 6.2 Estudo de riscos. 6.3 Mapeamento de riscos. 6.4 PPra. 6.5 Pla-
nos e brigadas de emergência. 6.6 análise de riscos. 6.7 Técnicas de aná-
lise. 6.8 Programa de prevenção e controle de perdas em empresas. 6.9 
controle de acidentes com danos à propriedade. 6.10 Elementos básicos 
para um programa de segurança. 6.11 inspeção de segurança. 6.12 Siste-
ma de registro de acidentes. 6.13 investigação de acidentes. 6.14 controle 
de identificação das causas dos acidentes. 6.15 Controle das causas dos 
acidentes. 6.16 responsabilidade civil e criminal. 6.17 controle de perdas 
e perícias trabalhistas. 7 administração e legislação aplicada. 7.1 Normas 
regulamentadoras (Nr). 7.2 Portaria n.° 3.214, de 8 de junho de 1978. 
7.3 Portaria n.° 3.067, de 12 de abril de 1988. 7.4 legislação trabalhista 
específica. 7.5 Consolidação das Leis do Trabalho. 7.6 Lei n.° 6.514, de 22 
de dezembro de 1977. 7.7 atribuições do técnico de segurança do traba-
lho. 7.8 decreto n.° 7.410 de 27 de novembro de 1985. 7.9 decreto n.° 
92.530 de 9 de abril de 1986. 7.10 Portaria n.° 3.275 de 21 de setembro 
de 1989. 7.11 Nr-27 - registro do Técnico de Segurança no Ministério do 
Trabalho. 7.12 Ética profissional. 8 Projetos de instalação de segurança. 
8.1 Gestão de segurança e saúde do trabalho na Empresa. 8.2 BS-8800 
(Norma inglesa de gerenciamento de segurança ocupacional). 8.3 oHSaS 
18.001 (Norma mundial que certifica empresas que investem em saúde do 
trabalhador). 9 comissão interna de prevenção de acidentes (ciPa). 9.1 
desenvolvimento da ciPa. 9.2 Estrutura. 9.3 funcionamento. 9.4 resulta-
dos. 9.5 o processo de eleição.
carGo 13 : TÉcNico EM GESTÃo E fiNaNÇaS – árEa: ESTáTiSTico
1 Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos, diagra-
mas, tabelas, medidas descritivas (posição, dispersão, assimetria e curto-
se). 2 Probabilidade. 2.1 Definições básicas e axiomas. 2.2 Probabilidade 
condicional e independência. 2.3 Variáveis aleatórias discretas e contínu-
as. 2.4 distribuição de probabilidades. 2.5 função de probabilidade. 2.6 
função densidade de probabilidade. 2.7 Esperança e momentos. 2.8 dis-
tribuições especiais. 2.9 distribuições condicionais e independência. 2.10 
Transformação de variáveis. 2.11 leis dos grandes números. 2.12 Teorema 
central do limite. 2.13 amostras aleatórias. 2.14 distribuições amostrais. 
3 inferência estatística. 3.1 Estimação pontual: métodos de estimação, 
propriedades dos estimadores, suficiência. 3.2 Estimação intervalar: in-
tervalos de confiança, intervalos de credibilidade. 3.3 Testes de hipóteses: 
hipóteses simples e compostas, níveis de significância e potência de um 
teste, teste t de Student, teste qui-quadrado. 4 análise de regressão li-
near. 4.1 critérios de mínimos quadrados e de máxima verossimilhança. 
4.2 Modelos de regressão linear. 4.3 inferência sobre os parâmetros do 
modelo. 4.4 análise de variância. 4.5 análise de resíduos. 5 Técnicas de 
amostragem: amostragem aleatória simples, estratificada, sistemática e 
por conglomerados. 5.1 Tamanho amostral.
carGo 14: TÉcNico EM GESTÃo E fiNaNÇaS – árEa: BiBlioTEcoNoMiSTa
Biblioteconomia, ciência da informação e documentação: origens e evo-
lução da Biblioteconomia e ciência da informação no mundo e no Brasil. 
dado, informação e conhecimento. o ciclo da informação. Planejamento 
e organização de Bibliotecas e Serviços de informação: Biblioteca Públi-
ca. Biblioteca Escolar. Biblioteca Universitária. Planejamento dos recursos 
humanos, materiais e financeiros. Planejamento do espaço físico. Redes 
e sistemas de informação. relatórios como instrumento de planejamento
e avaliação. Gestão do conhecimento. Marketing em unidades de infor-
mação. comunicação visual. formação, desenvolvimento e avaliação de 
coleções: Políticas para o desenvolvimento de coleções: seleção, aquisi-
ção e descarte. avaliação de coleções. Tipologia, fatores e critérios que 
afetam a formação e o desenvolvimento dos acervos. fontes e processos 
de seleção participativa. intercâmbio entre bibliotecas. direitos autorais. 
Preservação e conservação de documentos: conservação e restauração 
de documentos. armazenagem e acondicionamento de documentos. ação 
de fatores climáticos e biológicos na degradação dos documentos. Servi-
ço de Referência: Tipologia e finalidade das fontes bibliográficas. Critérios 
de avaliação de obras de referência em geral. Utilização de fontes de in-
formação: enciclopédias, dicionários, ementários, bibliografias, diretórios, 
anais, guias bibliográficos. Entrevista de referência: questão de referência 
e negociação da questão. Estudo e perfil do usuário. Técnicas de pesqui-
sa, recuperação e disseminação da informação. representação descritiva: 
catalogação. código aacr2: princípios para a descrição, seleção e formu-
lação de entradas principais e secundárias. iSBd. catalogação cooperativa: 
programas nacionais e internacionais. Protocolo de comunicação Z39.50 e 
formato Marc21. conceito do frBr – requisitos funcionais para registros 
bibliográficos. Resource De
 carGo 15: TÉcNico EM GESTÃo dE iNfraESTrUTUra – árEa: arQUiTETo
1 Planejamento, controle e orçamento de obras. 2 Execução de obras civis. 
2.1 Topografia e terraplanagem; locação de obra; sondagens; instalações 
provisórias. 2.2 canteiro de obras; proteção e segurança, depósito e ar-
mazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas. 2.3 fundações. 
2.4 Escoramentos. 2.5 Estruturas de concreto; formas; armação. 2.6 ar-
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gamassas. 2.7 instalações prediais. 2.8 alvenarias. 2.9 revestimentos. 
2.10 Esquadrias. 2.11 coberturas. 2.12 Pisos. 2.13 impermeabilização. 
2.14 isolamentos térmicos. 3 Materiais de construção civil. 3.1 aglome-
rantes-gesso, cal, cimento portland. 3.2 agregados. 3.3 argamassa. 3.4 
concreto: dosagem; tecnologia do concreto. 3.5 aço. 3.6 Madeira. 3.7 Ma-
teriais cerâmicos. 3.8 Vidros. 3.9 Tintas e vernizes. 3.10 recebimento e 
armazenamento de materiais. 4 Mecânica dos solos. 4.1 origem, formação 
e propriedades dos solos. 4.2 Índices físicos. 4.3 Pressões nos solos. 4.4 
Prospecção geotécnica. 4.5 Permeabilidade dos solos. 4.6 compactação 
dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa 
de recalques. 4.7 resistência ao cisalhamento dos solos. 4.8 Empuxos de 
terra; estrutura de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das fun-
dações superficiais e estabilidade das fundações profundas. 5 Resistência 
dos materiais. 5.1 Teoria da elasticidade. 5.2 Análise de tensões. 5.3 flexão 
simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. 6 Análise 
estrutural. 6.1 Esforço normal, esforço cortante, torção e momento fletor. 
6.2 Estudos das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, qua-
dros, arcos e treliças); deformações e deslocamentos em estruturas isos-
táticas; linhas de influência em estruturas isostáticas; esforços sob ação 
de carregamento, variação de temperatura e movimentos nos apoios. 6.3 
Estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; método dos deslocamen-
tos; processos de Cross e linhas de influência em estruturas hiperestáticas. 
7 dimensionamento do concreto armado. 7.1 Estados limites; aderência; 
ancoragem e emendas em barras de armação. 7.2 dimensionamento de 
seções retangulares sob flexão. 7.3 Dimensionamento de seções T. 7.4 
cisalhamento. 7.5 dimensionamento de peças de concreto armado sub-
metidas a torção. 7.6 dimensionamento de pilares. 7.7 detalhamento de 
armação em concreto armado. 7.8Norma NBr 6118 (2003)- Projeto de 
estruturas de concreto – procedimentos. 8 instalações prediais. 8.1 insta-
lações elétricas. 8.2 instalações hidráulicas. 8.3 instalações de esgoto. 8.4 
instalações de telefone e instalações especiais (proteção, vigilância, gás, 
ar comprimido, vácuo e água quente). 9 Princípios de engenharia legal. 10 
Engenharia de avaliações: legislação e normas, laudos de avaliação. 11 
Qualidade. 11.1 Qualidade de obras e certificação de empresas. 11.2.Apro-
veitamento de resíduos e sustentabilidade na construção. 11.3 inovação 
tecnológica e racionalização da construção. 12 lei nº 10.257/2001 (Esta-
tuto da Cidade); ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a Edificações Mobiliário 
e Espaços e Equipamentos Urbanos); Nr MTE nº 18; Nr nº 06 sobre EPi 
(Equipamento de Proteção individual).
carGo 16: TÉcNico EM GESTÃo dE iNfraESTrUTUra – árEa: ENGE-
NHEiro ElETriciSTa
1 instalações elétricas. 1.1 instalações elétricas em baixa e média ten-
são. 1.2 fator de potência. alimentadores par motores. 1.3 dispositivos de 
manobra e proteção. 1.4 Medição Elétrica. 1.5 aterramento e sistemas de 
proteção contra descargas atmosféricas. 1.6 dimensionamento de circui-
tos. 1.7 Eficiência energética. 1.8 Normas técnicas. 2 Circuitos Elétricos. 
2.1 Elementos ativos e passivos em circuitos.
circuitos em cc e ca. 2.2 fontes dependentes. 2.3 Métodos de análise. 
2.4 Teoremas de rede. 2.5 análise em regime permanente. 2.6 Potência 
e energia em circuitos. 2.7 circuitos polifásicos. 2.8 frequência complexa. 
2.9 Quadripolos. 2.10 Resposta em frequência e filtros. Circuitos com aclo-
pamento magnético. 2.11 Transformada de fourier. 2.12 Transformada de 
laplace. 3 Máquinas Elétricas e acionamentos. 3.1 Transformadores: cir-
cuito equivalente, regulação, rendimento, autotransformador, transforma-
dor de três enrolamentos, ligações trifásicas. 3.2 Máquinas assíncronas: 
circuito equivalente, curvas de conjugado, corrente, rendimento, fator de 
potência e controle de velocidade. 3.3 Máquinas Síncronas: circuito equi-
valente, curvas características, características de ângulo de carga, parale-
lismo. 3.4 Máquinas de corrente contínua: geradores de cc, motores de 
c.c., controle de velocidade de motores, motores de c.c. 3.5 conceitos de 
acionamentos Elétricos. 3.6 características de cargas mecânicas. 4 dis-
tribuição de Energia Elétrica. 4.1 arranjos de redes de distribuição. 4.2 
regulação de tensão. 4.3 Equipamentos de proteção. 4.4 Equipamentos 
de proteção Nr nº 06 (EPi-Equipamento de Proteção individual). 4.5 cál-
culo de demanda. 4.6 Estudo de cargas de um sistema de distribuição.4.7 
dimensionamento elétrico e mecânico. 5 coordenação de isolamento: 5.1 
Sobretensões atmosféricas. 5.2 descargas diretas e indiretas. 5.3 risco de 
falha de isolação. 5.4 impulso de manobras. 5.5 Espaçamento em meio ar. 
5.6 isolamento auto-recuperante. 5.7 distância de Segurança. 6 Tecnolo-
gia de Materiais e equipamentos elétricos. 6.1 disjuntores PVo, GVo, Sf6, 
ar comprimido e sopro magnético. 6.2 Transformadores de distribuição e 
de potência. arranjo de SE. Para-raios de SE. 6.3 Sequência de manobras 
em SE. 6.4 características e componentes de linhas de transmissão. 7 Ma-
nutenção de instalações Elétricas. 7.1 Manutenção preventiva, corretiva e 
preditiva. 7.2 indicadores de desempenho de equipamentos elétricos. 7.3 
dEc e fEc. 7.4 conceitos de falha e defeito. 7.5 conceito de periodicidade 
de manutenção. 8 Energias alternativas. 8.1 conceitos de energia solar 
e térmica fotovoltaica. 8.2 características e dimensionamento de equipa-
mentos de energia solar térmica e fotovoltaica. 8.3 conceituação de sítios 
de potenciais eólicos e solares. 9 Segurança do trabalho com eletricidade. 
Nr nº 10. 9.1 Medidas de controle. 9.2 Medidas de proteção coletiva e in-
dividual. 9.3 Segurança em projetos, construção, operação e manutenção. 
9.4 Segurança em instalações energizadas e desenergizadas. 9.5 Trabalhos 
em alta tensão. 10 Nr MTE nº 18. 11 Sistema de segurança patrimonial, 
alarme, controle de acesso e cfTV.
carGo 17: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica
orGaNiZaÇÃo E arQUiTETUra dE coMPUTadorES: dispositivos de  en-
trada e saída, periféricos, memória, processador, Ula, Uc, dispositivos 
de armazenamento (Hard disk drives - Hdd e Solid State disks - SSd). 
SISTEMAS OPERACIONAIS: conceitos e configurações básicas de Microsoft 
Windows (Seven, 2008 Server, Hyper-V) e Linux (RedHat, SuSE, Xen). 
Gerenciamento de sistemas de arquivos locais NTfS, Ext3, Ex4, XfS e 

sistemas de arquivo remoto cifS e NfS. administração de usuários, gru-
pos, permissões, controles de acesso (Protocolo LDAP, Active Directory).  
Gerenciamento de memória, Gerenciamento de processos, Gerenciamento 
de armazenamento.  rEdES dE arMaZENaMENTo dE dadoS: conceitos 
de SaN, NaS, daS. redes de computadores: conceitos de comunicação de 
dados, meios de transmissão, cabeamento estruturado. redes laN, MaN, 
WAN, redes sem fio. Modelo OSI. Conjunto de Protocolos TCP/IP, IPv4, 
iPv6. Gerenciamento de redes de computadores: conceitos, protocolo 
SNMP, qualidade de serviço (QoS). conceitos de data center e computa-
ção nas nuvens. SEGUraNÇa da iNforMaÇÃo: Gestão de segurança da 
informação; Normas de segurança aBNT NBr iSo/iEc 27001:2013 e aBNT 
NBR ISO/IEC 27002:2013; classificação e controle de ativos de informa-
ção; segurança de ambientes físicos e lógicos; controles de acesso; defini-
ção, implantação e gestão de políticas de segurança e auditoria. auditoria 
de Sistemas. Gestão de Riscos: planejamento, identificação e análise de 
riscos; identificação de ameaças; normas ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011. 
Plano de continuidade de Negócios. ataques a redes de computadores. 
Classificação da Informação: papéis e responsabilidades. Segurança Física 
e operacional. Sistemas de cópia de segurança: tipos, meios de arma-
zenamento. Criptografia simétrica e assimétrica, certificação e assinatura 
digital, firewall, filtro de conteúdo, NAT, VPN, Sistema de Prevenção de 
intrusões (iPS), Sistema de detecção de intrusão (idS), vírus de compu-
tador e outros tipos de malware. BaNco dE dadoS: banco de dados rela-
cional, modelo E-r, linguagens SQl e Pl/SQl. conceitos e administração 
de banco de dados oracle 11g e 12c, PostgreSQl e SQl Server. conceitos 
de business intelligence, data warehouse, data mining, ETl, data mart, 
olaP, cópias de segurança, restauração e recuperação.
ENGENHaria dE SofTWarE: análise e projeto estruturado e orientado a 
objetos. UMl. Métricas de software: pontos de função. Padrões de proje-
tos (design patterns). Processos de desenvolvimento de software. Proces-
so iterativo e incremental. Papéis e práticas do Unified Process, Feature 
driven development (fdd), Extreme Programming (XP), Test-driven de-
velopment (Tdd) e Scrum. Engenharia de requisitos: conceitos básicos, 
técnicas de elicitação de requisitos, gerenciamento de requisitos, espe-
cificação de requisitos, técnicas de validação de requisitos, prototipação. 
Testes de software: conceitos básicos, tipos de testes, projeto e execução 
de testes. Testes unitários com JUnit. automação de testes funcionais com 
Selenium. GoVErNaNÇa E GESTÃo dE Ti: Governança de Ti: NBr iSo/
iEc 38500:2009; coBiT 5. Gestão de riscos. Processo e Programa de ges-
tão de riscos. Métodos de análise de riscos. Gerenciamento de projetos 
- PMBoK 5ª edição: conceitos básicos; estrutura e objetivos; projetos e 
organização; ciclo de vida de projeto e ciclo de vida do produto; proces-
sos, grupos de processos e áreas de conhecimento. Gestão de Tecnologia 
da informação: framework iTil v3 Edição 2011: conceitos gerais, estru-
tura e objetivos; processos e funções. Qualidade de software: modelos 
cMMi 1.3, MPS.Br, NBr iSo/iEc 12207:2009; resoluções cNJ n. 90/2009 
e 182/2013; Gestão e fiscalização de contratos. dESENVolViMENTo dE 
SiSTEMaS: algoritmos, interpretação e compilação de programas, estru-
turas de dados: pilhas, filas, árvores, métodos de ordenação, métodos de 
pesquisa. orientação a objetos: objetos, métodos, classe, herança, poli-
morfismo.Conceitos de HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX e XML. Modelagem 
funcional e de dados. Homologação e implantação de sistemas. ambientes 
e linguagens de programação: Java, oracle forms e reports, aPEX. Ser-
vidores de aplicação: Tomcat, JBoss. frameworks Java. EJB, JSf, JPa 2, 
Hibernate, mapeamento objeto relacional, Java EE. idE Eclipse. arquite-
tura de sistemas: cliente/servidor, multicamadas, web service e orientada 
a serviços (Soa). Portais corporativos: arquitetura da informação, portlets 
e rSS.
carGo 18: aGENTE PENiTENciário:
1 organizações criminosas e lavagem de dinheiro. 1.1 lei no 12.850/2013. 
1.2 lei nº 9.613/1998. 2 legislação especial. 2.1 lei nº 9.455, de 07 de 
abril de 1997 (antitortura). 2.2 lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 
(anticorrupção). 2.3 lei nº 4.898, de 09 de dezembro 1965 (abuso de 
autoridade). 3 diversidades e populações vulneráveis no sistema prisio-
nal. 3.1 resolução conjunta no 1/2014 do conselho Nacional de Política 
criminal e Penitenciária e do conselho Nacional lGBT– acolhimento lGBT. 
3.2 Política Nacional de atenção às Mulheres em Situação de Privação de 
liberdade e Egressas do Sistema Prisional (Portaria MJ/SPM nº 210/2014) 
3.3. PorTaria Nº 1242/2009-GaB/SUSiPE.
carGo 19: TEcNico dE ENfErMaGEM:
1 Noções gerais de anatomia e fisiologia humana. 2 Noções de histolo-
gia dos tecidos. 3 Noções de farmacologia. 4 Noções de microbiologia e 
parasitologia. 5 Biossegurança em saúde. 6 controle de infecção hospi-
talar. 7 organização do processo de trabalho em saúde e enfermagem. 8 
Procedimentos técnicos de enfermagem. 9 assistência em saúde coletiva. 
10 assistência em saúde mental. 11 assistência ao paciente cirúrgico. 12 
assistência ao paciente com disfunções cardiovascular, circulatória, diges-
tiva, gastrointestinal, endócrina, renal, do trato urinário, reprodutiva, neu-
rológica e musculoesquelética. 13 assistência na emergência/urgência e no 
trauma. 14 assistência em terapia intensiva. 15 Noções básicas sobre as 
principais doenças de interesse para a saúde pública. 15.1 diarreia, cólera, 
dengue, doença de chagas, esquistossomose, febre tifoide, meningite, té-
tano, sarampo, tuberculose, hepatite hanseníase, difteria, diabetes, hiper-
tensão arterial, raiva, leishmaniose, doenças sexualmente transmissíveis. 
16 Sistema Único de Saúde (SUS). 16.1 Princípios, diretrizes, estrutura e 
organização. 16.2 Estrutura e funcionamento das instituições e suas rela-
ções com os serviços de saúde. 16.3 Níveis progressivos de assistência à 
saúde. 16.4 direitos dos usuários do SUS. 16.5 Participação e controle so-
cial. 16.6 Ações e programas do SUS. 17 Ética profissional. 18 Segurança 
no trabalho. 19 Humanização no cuidado do paciente/cliente.
carGo 20: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
GERAL: 1 Redação de Correspondências oficiais (Manual de Redação da 
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Presidência da república). 2 Noções de relações humanas. 3 Noções de 
secretariado. 4 Noções de arquivamento e procedimentos administrativos. 
5 Noções de arquivologia. 6 Noções de direito constitucional. 6.1 direitos 
e deveres fundamentais. 6.2 ordem social. 7 Noções de direito adminis-
trativo. 7.1 Estado, governo e administração pública. 7.2 organização ad-
ministrativa da União. organização administrativa do Estado do Pará. 7.3 
Poderes administrativos. 7.4 atos administrativos. 7.5 Serviços públicos. 
Administração Pública: acadêmica e financeira, de recursos humanos, de 
material e patrimônio. 8.Licitação: conceito, finalidades, princípios e ob-
jeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades e 
tipos, revogação e anulação; sanções. (lei nº 8.666, de 21/06/1993 e 
lei nº 10.520, de 17/07/2002). 9.controle interno e controle Externo na 
administração Pública: conceito e abrangência. 10. lei de acesso à in-
formação (lei nº 12.527/2011 e decreto nº 7.724/2012). 11. Noções de 
Administração Pública: acadêmica e financeira, de recursos humanos, de 
material e patrimônio.
carGo 21: ElETriciSTa
1 Eletricidade: reparo em redes elétricas prediais; iluminação; dispositi-
vos e comandos de proteção elétrica; instalações elétricas em baixa ten-
são; ferramentas e equipamentos de proteção individual e de grupo. 2 
instalações hidrossanitárias: instalações elétricas de água fria e quente; 
instalações hidrossanitárias cloacais e pluviais; tubos, soldas e conexões 
de cobre, ferro, PVc e cPVc; manutenção de caixas d’água; reparos em 
redes de água e esgoto. 3 obra civil: ligações entre paredes; preparo e 
traços de argamassas e concreto; tipos de revestimentos em paredes e 
pisos; ferramentas adequadas para o serviço; tipos de materiais utilizados 
na construção de paredes de alvenaria. 4 Manutenção de máquinas e equi-
pamentos: reparo de fechaduras, vidraças, chuveiros elétricos, motores e 
equipamentos em geral.
carGo: aSSiSTENTE dE iNforMáTica
1 conceito de internet e intranet. 2 ferramentas e aplicativos comerciais 
de navegação, de correio eletrônico, de grupos discussão, de busca e pes-
quisa. 3 conceitos de proteção e segurança. 4 conceitos básicos e modos 
utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de in-
formática: tipos computadores, conceitos de hardware e de software. 4.1 
Procedimentos, aplicativos e dispositivos armazenamento de dados e para 
realização de cópia de segurança (backup). 4.2 conceitos de organização e 
de gerenciamento de arquivos, pastas e programas, instalação de periféri-
cos. 4.3 Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, 
geração de material escrito, visual e sonoro e outros.
1º a prova discursiva se constituirá na elaboração de texto narrativo, dis-
sertativo e/ou descritivo, com, no máximo, 30 linhas.
Art.4º Será considerado classificado para a etapa seguinte do concurso o 
candidato que obtiver aproveitamento igual ou superior a cinquenta por 
cento da prova objetiva e quarenta por cento da prova subjetiva, com limi-
tes estabelecidos no edital do concurso.
art.5º Em caso de empate na etapa de que trata esta resolução, terá pre-
ferência o candidato:
i – com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos da lei federal 
n.º10.741, de 2003 (Estatuto do idoso);
ii – maior nota na prova objetiva;
iii – maior nota na prova discursiva.
art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Jarbas Vasconcelos do carmo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 655849

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo de serVidor
contratar, em caráter emergencial, autorizado através do processo nº 
2020/1015352 de 01 de dezembro de 2020, conforme disposto no pará-
grafo único do art. 5º, inciso i do art. 1º da lei complementar Estadual nº 
07/1991, com alterações constantes na lei complementar nº 077, de 28 
de dezembro de 2011.
ato: PorTaria Nº491/2021-GaB/SUSiPE
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTracÃo PENiTENciária.
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário
data de admissão: 13/05/2021 Término Vínculo: 12/05/2022
Nome do Servidor: aNa carla GoNÇalVES SarMENTo
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária.

Protocolo: 655681

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: MariSTEla coSTa SariaVa
Matrícula: 54188785/1 - função: TÉc. EM GESTÃo PÚBlica - adMiNiSTraÇÃo
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: raiMUNdo faBio NEri rodriGUES
Matrícula: 5931118/2 - função: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária

Servidor Temporário: PaUlo cEZar fraNca faVacHo
Matrícula: 5940811/1 - função: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: EVaNdro cariPoNa E cariPoNa
Matrícula: 5868726/1 - função: aUX. dE ENfErMaGEM
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: EXPEdiTa oliVEira dE oliVEira
Matrícula: 5571634/2 - função: TÉc. EM ENfErMaGEM
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: WalBEr riBEiro doS SaNToS
Matrícula: 5360633/1 - função: MÉdico PSiQUiaTra
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: dEidY GoMES da SilVa SaNTaNa
Matrícula: 57207614/1 - função: aGENTE PENiTENciário
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: KaUE JoSE PiMENTEl PoNTES
Matrícula: 57174586/1 - função: aUXiliar dE iNforMáTica
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: KElrY SoUSa PiMENTEl
Matrícula: 5954605/1 - função: aGENTE PENiTENciario
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: EMaNoEl SoarES GalVÃo
Matrícula: 5427916/2- função: aGENTE PENiTENciario
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: JoNilSoN cardoSo dE MElo
Matrícula: 54188685/1- função: aGENTE PENiTENciario
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: carloS aUGUSTo NUNES da SilVa
Matrícula: 57211895/1- função: aGENTE PENiTENciario
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: fErNaNdo fErrEira cordEiro
Matrícula: 5816408/1- função: aGENTE PENiTENciario
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: PEdro PaUlo coNcEicao MENdES
Matrícula: 57216570/1- função: aGENTE PENiTENciario
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: TEMiSToclES NaZarENo liMa TEiXEira
Matrícula: 5886660/1- função: aGENTE PENiTENciario
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: loUriVal TriNdadE cardoSo
Matrícula: 54188676/2- função: aGENTE PENiTENciario
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: carloS BENEdiTo da MoTa carValHo
Matrícula: 5466741/1 - função: MoToriSTa
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: faBio aUGUSTo PaMPloNa ToUriNHo
Matrícula: 57174176 /1- função: aGENTE PENiTENcirário
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tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: Jair dE araUJo SENa
Matrícula: 54188735/1 - função: MoToriSTa
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: JoNNES faUSTiNo dE SoUZa
Matrícula: 5922518/2 - função: aGENTE PENiTENciário
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 13/05/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: JoSE Maria da SilVa BElEM
Matrícula: 57192883/1 - função: MoToriSTa
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 655807

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº 418/2021 – GaB.seaP  BeLÉM/Pa, 10 de Maio de 2021.
Nome: aNa lUcia TEiXEira da coSTa, Matrícula nº 42153/1; cargo: 
assistente administrativo.
Período aquisitivo: 2001/2004
Período de Gozo: 06/04/2021 a 05/05/2021.

Protocolo: 655724
LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº 490/2021 – GaB.seaP  BeLÉM/Pa, 12 de Maio de 2021.
Nome: aNa lUcia TEiXEira da coSTa, Matrícula nº 42153/1; cargo: 
assistente administrativo.
Período aquisitivo: 2001/2004
Período de Gozo: 07/05/2021 a 08/06/2021.

Protocolo: 655728

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 489/2021 – GaB/seaP
Belém, 11 de maio de 2021.
rESolVE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da central de Triagem 
Metropolitana iV- cTM iV.
PrESidENTE: Jair claUdio da SilVa GUiMaraES – diretor
MEMBro: HEliZaN doS SaNToS liMa- coordenador de segurança
MEMBro: MariaNa corrEia SilVa- assistente social
MEMBro: aNa aMElia aViZ SoarES- Psicóloga
MEMBro: WilliaM dE oliVEira NoGUEira- Gerente de segurança
SEcrETária: iNGridY laÍS araÚJo dE SoUSa- assistente administrativo
art. 2º. – dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 655358

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N°496 /2021 – ccoNt/drs/GaB/seaP. Belém/Pa, 
13 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013. rESolVE:
art. 1º designar a servidora JociNEidE dE dEUS TEiXEira cUNHa- Ma-
trícula Funcional nº 5940792, como fiscal titular e a servidora ANGELA 
MARIA DA SILVA– Matricula Funcional nº 5188679, como fiscal suplente 
do contrato administrativo nº 069/2021/SEaP, celebrado entre a empresa 
NElSoN riBEiro dE MaGalHÃES E SoUZa e a SEcrETaria dE ESTa-
do dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP, cujo objeto é a locação 
de imóvel não residencial designado como loJa 01 – TÉrrEo do “Edifí-
cio doutor Moraes center”, localizado na Travessa doutor Moraes nº 565, 
bairro Batista campos, na cidade de Belém-Pará, Para iNSTalaÇÃo do 
EScriTÓrio Social dE aTENdiMENTo ao EGrESSo.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabelecido 
no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do referi-
do instrumento. dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 655613
Portaria N° 497/2021 – ccoNt/drs/GaB/seaP. Belém/Pa, 13 
de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013. rESolVE: art. 1º designar 
o servidor rodriGo diaS TEiXEira – Matrícula funcional nº 5917597, 
como fiscal titular e o servidor GERSON CARDOSO SANTOS- Matrícula Fun-

cional nº 5905617, como fiscal suplente do Contrato Administrativo nº 
039/2021/SEaP, celebrado entre a empresa SilVENiNa UNiforMES lTda 
e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP, 
cujo objeto é aquisição de insumos para confecção de 60.000 (sessenta 
mil) conjuntos de uniformes, visando a padronização do vestuário dos in-
ternos custodiados nas unidades que compõem a Secretaria de administra-
ção Penitenciária do Estado/PA Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: 
acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato, das cláusulas con-
tratuais e fazer relatório de finalização do contrato. Art.2º - Deliberar que 
o servidor atue em conformidade com o estabelecido no dispositivo legal 
mencionado em epígrafe, até a vigência final do referido instrumento. Dê-
se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 655742

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo: 2020/498360 Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
008/2021, que tem como objeto a contratação de empresa especializada 
nos serviços de Engenharia e Geologia, tipo consultoria técnica, para ob-
tenção e renovação de outorgas de direito de uso dos recursos hídricos e 
atendimento de exigências junto a Secretaria de Estadual de Meio ambien-
te e Sustentabilidade do Pará (SEMaS/Pa) dos imóveis que possuem poços 
tubulares pertencentes a esta Secretaria de Estado e administração Peni-
tenciária (SEaP). desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HoMoloGo 
o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 008/2021 e declaro vencedora a licitante: EdY 
ENGENHaria E coNSUlToria EirEli - cNPJ: 24.613.109/0001-62 foi a 
vencedora do certame, pelo critério de menor preço global, no valor total 
de r$ 53.680,00 (cinquenta e três mil seiscentos e oitenta reais); Valor 
total do Pregão Eletrônico nº 008/2021/SEaP: r$ 53.680,00 (cinquenta e 
três mil seiscentos e oitenta reais).
Belém- Pa, 13 de maio de 2021.
Jarbas Vasconcelos do carmo
Secretário Estadual de administração Penitenciária

Protocolo: 655676

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto ao coNVÊNio Nº 006/2019
2º apostilamento ao coNVÊNio nº 006/2019, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTaNciária – SEaP e a 
SYSTEMScoPY lTda-ME cujo objeto é absorção de mão de obra carcerária.
A Cláusula Quinta será retificada referente ao seu valor:
cláUSUla QUiNTa: doS rEcUrSoS E da fUNcioNal ProGraMáTica
aditiva o valor de repasse dos recursos descrito no Plano de aplicação em 
r$ 85.470,00 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais), passando 
o valor total do convênio para o montante de r$ 336.077,70 (trezentos e 
trinta e seis mil, setenta e sete reais e setenta centavos), em razão da alte-
ração do valor do salário mínimo vigente e contribuição previdenciária para 
o ano de 2021, conforme Medida Provisória nº 1.021 de 30/12/2020-diário 
Oficial da União- DOU de 31/12/2020, a contar de 01/01/2021.
as demais cláusulas do referido convênio permanecem inalteradas.
Belém, 16 de maio de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 655498

diÁria
.

Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Audiência de Instrução e 
Julgamento na comarca de Pacajá.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: PacaJá
Servidor. Matricula 5943032 GaBriEl alVES da SilVa - agente Prisional; 
Matricula 5953935 JoÃo carValHo dE MElo - agente Prisional; Matricula 
5953931 JErSoN clEY da SilVa araUJo agente Prisional.
Período. 02 a 04/12 /2020 - diária (S) 02 ½ (dUaS E MEia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 655339

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de coNFissÃo de dÍVida
Processo: 2020/1065365
favorecido: oi S.a
data da assinatura: 11/05/2021
objeto: o presente TErMo dE aJUSTE dE coNTaS E rEcoNHEciMENTo 
dE dÍVida tem por objeto a liquidação do valor devido pela SEcrETaria 
dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária - SEaP, bem como, o 
reconhecimento e indenização da dívida relativa à Prestação de Serviços de 
links de acesso à internet a então autarquia, correspondente ao contrato 
nº 112/2018, oriundo do processo n° 2018/348792.
Valor: r$ 27.237,17 (Vinte e sete mil duzentos e trinta e sete reais 
e dezessete centavos).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 655336
Portaria Nº 417/2021-GaB. seaP BeLÉM/Pa, 10 de Maio de 2021.
Servidor: ESTEfaNia PErEira da SilVa MacEdo; Matrícula: 54180995/3, 
cargo: Téc. em Gestão Penitenciária – Terapia ocupacional.
assunto: licença Para Tratar de interesses Particulares, sem remuneração.
Período: 02/04/2021 a 01/04/2023.

Protocolo: 655361
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secretaria de estado
de cULtUra

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 1
Processo Nº 2020/146203
daTa dE aSSiNaTUra: 02/03/2021
ViGÊNcia: 02/03/2021 a 02/03/2022
oBJETo: supressão do livro “anjos dos abismos”, com acréscimos de 20 
páginas, por livro, da obra “animais da Terra” e acréscimos de 48 páginas 
traduzidas em língua inglesa, por livro, da obra “letras que flutuam”
Valor GloBal: r$ 97.790,00 (noventa e sete mil, setecentos e noventa 
reais), incluído o valor do contrato original com os acréscioa.
JUSTificaTiVa: o presente terno aditivo tem por objeto adicionar paginas nos 
livros (aNiMaiS da TErra E lETraS QUE flUTUaM), cf. art. 65 da lei 8.666/93.
ProJETo aTiVidadE: 8849
foNTE dE rEcUrSo: 01010000000 (recursos ordinários)
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 – oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS – 
PESSoa JUrÍdica
PTrES: 158849;
Pi: 103fli8849c;
aÇÃo: 23379
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
coNTraTo: 005
EXErcÍcio: 2021
coNTraTado: coaN iNdÚSTria Gráfica EirEli (cNPJ/Mf Nº 
86.444.791/0001-64)
ENdErEÇo: avenida Tancredo Neves, 300, Bairro revoredo, Tubarão, San-
ta catarina, cEP: 88.704-700.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 655828

oUtras MatÉrias
.

PUBLicaÇÃo de Nota de eMPeNHo reFereNte a desPesas de 
eXercÍcios aNteriores – dea
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE00380
ProcESSo No 2020/347158
 Valor: r$ 8.000,00 (oito mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 04/05/2021
oBJETo: Empenho referente a dEa 12/2020 - prêmio preamar de arte e cultura 2020.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339092-dESPESaS dE EXErcÍ-
cioS aNTEriorES PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 258974 fUN-
cioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
oriGEM: EdiTal Nº 004/2020 PrÊMio PrEaMar dE arTE E cUlTUra – 
ProdUÇÃo E circUlaÇÃo.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 185 de 
12 de maio de 2020.
coNTraTado: JoSÉ TarcÍSio alVES riBEiro (cPf Nº 236.000.042-04)
ENdErEÇo: rua dr Justo chermont, No 871, centro, cEP 68600-000 – 
Bragança, Pará.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 655639
PUBLicaÇÃo de Nota de eMPeNHo reFereNte a desPesas de 
eXercÍcios aNteriores – dea
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE00378
ProcESSo No 2020/351689
 Valor: r$ 8.000,00 (oito mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 04/05/2021
oBJETo: Empenho referente a dEa 12/2020 - prêmio preamar de 
arte e cultura 2020.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339092-dESPESaS dE EXErcÍ-
cioS aNTEriorES PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 258960 fUN-
cioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
oriGEM: EdiTal Nº 004/2020 PrÊMio PrEaMar dE arTE E cUlTUra – 
ProdUÇÃo E circUlaÇÃo.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 185 de 
12 de maio de 2020.
coNTraTado: JUraNdir MoNTEiro doS SaNToS (cPf: 159.699.832-68)
ENdErEÇo: Trav. Tupinambás, 570, Vila Mariana 13, Jurunas, cEP 66033- 
490, Belém, Pará.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 655607
edital de seleção nº 004/2021 – secULt 
a Secretaria de Estado de cultura do Pará - SEcUlT, instituída pela lei 
4.589 de 18 de novembro de 1975, cNPJ nº 05.252.176/0001-54, com 
sede à avenida Governador Magalhães Barata, Parque da residência, nº. 
830, Belém, Pará, cEP 66.063-240, torna público o concurso para o “iii 
cUrSo dE forMaÇÃo EM ÓPEra” do festival de Ópera do Theatro da Paz, 

para a composição da ação de formação deste festival, o qual obedecerá 
às normas presentes no próprio instrumento convocatório, da lei federal 
8666 de 1993 e demais legislações pertinentes.
i.  do oBJeto do coNcUrso.
1.1 constitui objeto do presente ato convocatório, a realização do concurso 
para o “iii cUrSo dE forMaÇÃo EM ÓPEra”, a ser ministrado em 
modalidade híbrida (parte on line e parte presencial), com a finalidade 
de capacitar técnicos e cantores aptos a compor o corpo de assistentes 
dos técnicos e cantores, solistas e de coro, para o XX festival de Ópera 
do Theatro da Paz; e fomentar este importante e tradicional evento, que 
compõe o cronograma cultural permanente do Estado.
ii. das iNscriÇÕes e deFiNiÇÕes Gerais.
2.1 as inscrições serão realizadas através do formulário oNliNE (anexos i e ii 
deste edital), disponibilizado no sítio oficial do XX Festival de Ópera do Theatro 
da Paz (www.festivaldeoperatp.com) no período de 14/05/2021 à 23/05/2021.
2.2. os documentos relativos à inscrição deverão ser enviados de acordo 
com as instruções que constam no formulário oNliNE citado no item 2.1. 
2.3 os candidatos da Modalidade i (cantores) devem apresentar a 
seguinte documentação: 
2.3.1 cópias em formato pdf do rG, cPf, número de PiS/PaSEP ou NiT e 
comprovante de residência do(a)  candidato(a) e, para menores, de seu 
representante legal;
2.3.2  o candidato deverá enviar um video seu recente (dos últimos 06 
meses), cantando de memória uma ária de ópera de sua livre escolha, 
compreendida nos períodos clássico, romântico e Moderno. 
2.3.2.1 o vídeo da audição deverá ser publicado primeiramente no 
YouTube na modalidade “não listado” e, posteriormente, enviado o link no 
formulário oNliNE citado no item 2.1.
2.3.2.2 o vídeo da audição deverá permanecer disponível no canal 
do YouTube a partir da inscrição até 5 dias após à publicação do 
resultado final de aprovados.  
2.3.2.3 a comissão avaliadora não se responsabiliza por qualquer falha 
no envio da documentação, falha no sistema ou na execução dos vídeos.
2.3.2.4 É do interesse do candidato que o equipamento seja da mais alta 
qualidade possível, porém, a manipulação da qualidade de som e afinação 
através de programas de software resultarão na desclassificação do candidato. 
2.3.2.5 O candidato deve ser filmado em câmera única, parada e sem 
edições, não sendo admitida imagem estática (foto).
2.4 os candidatos da Modalidade ii (técnicos) devem apresentar a 
seguinte documentação:
2.4.1 cópias em formato pdf do rG, cPf, número de PiS/PaSEP ou NiT e 
comprovante de residência do(a)  candidato(a) e, para menores, de seu 
representante legal;
2.4.2 o candidato deverá enviar através do formulário oNliNE citado no item 
2.1 um currículo detalhado de suas atividades como técnico de teatro e de 
ópera; documentos comprobatórios da experiência profissional nos últimos 
36 meses (por exemplo: ficha técnica de programas, cartazes, clippings, etc).
2.4.3 a comissão avaliadora não se responsabiliza por qualquer falha no 
envio da documentação ou falha no sistema da rede de internet.
2.5 os documentos pessoais para ambas as modalidades, assim como 
os documentos comprobatórios da experiência profissional referente à 
modalidade ii deverão ser feitos em um único upload, em arquivo comprimido, 
nos respectivos campos do edital e no formulário on-line de inscrição.
2.6 Haverá cadastro de reserva de 30% das vagas previstas neste edital 
para o caso de desistência, reprovação ou desligamento de qualquer dos 
inscritos já habilitados, a qualquer momento do curso;
2.6.1 a utilização do cadastro de reserva para as condições descritas no 
ítem 2.6, poderá ocorrer até a data de início das últimas oficinas ofertadas, 
sendo a premiação proporcional ao tempo restante de curso.
2.7 os candidatos não poderão alegar desconhecimento desta inscrição, pois 
o Edital estará disponível no sítio oficial do XX Festival de Ópera do Theatro da 
Paz (www.festivaldeoperatp.com), após publicação no Diário Oficial do Estado.
2.8 Será inabilitado(a) o(a) candidato(a) com documentação incompleta.
2.9 Não serão aceitas inscrições que não se apresentem de acordo com os 
prazos e exigências do presente Edital.
2.10. a inscrição implica na aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não pode alegar desconhecimento.
2.11. após o julgamento das inscrições, será divulgada no dia 24 de maio, 
a partir das 17h00, no sítio oficial da SECULT (www.secult.pa.gov.br), 
assim como no sítio oficial do XX festival de Ópera do Theatro da Paz 
(www.festivaldeoperatp.com), a lista de inscrições homologadas.
2.12. os candidatos cujos nomes não constarem na lista divulgada estarão inabilitados.
2.13. Não poderão se inscrever no concurso candidatos que tenham:
I – Cônjuges, parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou na colateral 
até o segundo grau de algum dos integrantes da Banca avaliadora;
ii – Servidores, terceirizados e estagiários da SEcUlT/Pa;
iii – Pessoas declaradas inidôneas, suspensas ou impedidas de contratar 
com a administração Pública.
2.14. do indeferimento de inscrição caberá recurso no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas do indeferimento, não cabendo, sob quaisquer 
argumentos, a juntada intempestiva de documentos.
2.15. a lista de homologação dos candidatos habilitados será publicada 
após o julgamento dos recursos em até 48 (quarenta e oito) horas findo o 
prazo de interposição de recurso.
2.16. o candidato só poderá se inscrever em uma das duas modalidades 
disponíveis no edital.
2.17. o candidato que for selecionado deverá estar residindo durante o curso (5 
meses) ou no Estado do Pará (80 vagas), ou no Estado do amazonas (10 vagas).
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3. da coMissÃo aVaLiadora.
3.1. Por Portaria, será designada uma comissão de avaliação dos 
candidatos inscritos e habilitados para cada modalidade, formada por 3 
(três) jurados, cada, servidores públicos ou não, de reputação ilibada e 
notório conhecimento da matéria em exame.
4. da aVaLiaÇÃo de caNtores (ModaLidade i)
4.1. cada julgador atribuirá nota de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos, sendo 
permitida a utilização de fração decimal de um dígito. 
4.1.1. a avaliação será baseada em critérios técnicos, estilísticos e artísticos.
4.1.2. os casos de empate serão resolvidos recorrendo-se à maior 
pontuação respectivamente nos seguintes quesitos:
1º artístico;
2º técnico;
3º estilístico. 
4.2. A nota final dos candidatos será a média aritmética das notas atribuídas 
pelos membros da comissão avaliadora.
4.3. Serão classificados os candidatos que obtiverem nota superior a 8,0 (oito) 
pontos, em ordem decrescente até o respectivo número de vagas disponíveis. 
Para fins de complementação do cadastro de reserva, serão classificados os 
candidatos que obtiverem nota superior a 7,0 (sete) pontos.       
5. da aVaLiaÇÃo de tÉcNicos (ModaLidade ii)
5.1. cada julgador atribuirá nota de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos, sendo 
permitida a utilização de fração decimal de um dígito. 
5.1.1. a avaliação será baseada nos seguintes critérios: experiência 
profissional nos últimos 36 meses, formação e tempo de atuação, conforme 
a pontuação atribuída no anexo V do edital.
5.2. a avaliação será baseada nos seguintes critérios:
5.2.1 experiência profissional;
a) atuação em espetáculos de ópera – 5,0 
b) atuação em espetáculos de teatro musical e balé – 3,0
c) atuação em espetáculos de teatro e shows musicais – 2,0
5.2.2 formação em quaisquer áreas técnicas de teatro;
a) doutorado – 5,0
b) Mestrado – 3,0
c) Bacharelado – 2,0
5.2.3 tempo de atuação.
a) anos de atuação como técnico de teatro – 10,0 (1,0 para cada ano, até 
10 anos podem ser computados).
5.3. os casos de empate serão resolvidos recorrendo-se à maior pontuação 
respectivamente nos seguintes quesitos:
1º experiência profissional;
2º formação; 
3º tempo de atuação.
5.4. A nota final dos candidatos será a média aritmética das notas atribuídas 
pelos membros da comissão avaliadora.
5.5. Serão classificados os candidatos que obtiverem nota superior a 8,0 (oito) 
pontos, em ordem decrescente até o respectivo número de vagas disponíveis. 
Para fins de complementação do cadastro de reserva, serão classificados os 
candidatos que obtiverem nota superior a 7,0 (sete) pontos.       
6. da aPUraÇÃo das Notas e aNÚNcio dos VeNcedores.
6.1. após o julgamento de todos os vídeos (Modalidade i) e de todos os 
currículos (Modalidade ii), a comissão avaliadora se reunirá e realizará a 
apuração das notas e anúncio dos classificados.
6.2.  após o julgamento das inscrições, será divulgada no dia 11 de junho, 
a partir das 17h00, no sítio oficial da SECULT (www.secult.pa.gov.br), 
assim como no sítio oficial do XX festival de Ópera do Theatro da Paz 
(www.festivaldeoperatp.com), a lista de selecionados.
6.2.1 caberá recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da divulgação 
do resultado, não cabendo, sob quaisquer argumentos, a juntada 
intempestiva de documentos.
6.2.2. A lista final dos candidatos aprovados será publicada após o 
julgamento dos recursos em até 48 (quarenta e oito) horas findo o prazo 
de interposição de recurso.
6.3. O anúncio dos vencedores será feito no sítio oficial da SECULT (www.
secult.pa.gov.br), assim como no sítio oficial do XX Festival de Ópera do 
Theatro da Paz (www.festivaldeoperatp.com).
6.4. A lista divulgada conterá os nomes dos candidatos classificados e 
aprovados em ordem decrescente até o limite deste edital. 
6.5. Também será divulgada a lista de cadastro reserva conforme 
estipulado no item 2.6.
7. da PreMiaÇÃo
7.1. Serão concedidas um total de 90 bolsas, sendo que 80 serão para 
candidatos que acompanharão o curso no estado do Pará e 10 bolsas para 
candidatos que acompanharão o curso no estado do amazonas.
7.1.1. os 80 candidatos selecionados do estado do Pará receberão como prêmio:
a) Participação no iii curso de formação em Ópera, conforme descrito no 
regulamento em anexo;
b) Para os 20 candidatos com maior pontuação da modalidade i e os 20 
candidatos com maior pontuação da modalidade ii serão concedidas bolsas 
de nível avançado de r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), divididos 
em 05 (cinco) parcelas mensais de r$ 840,00 (oitocentos e quarenta 
reais), como auxílio de custo e eventuais despesas, incidindo sobre esses 
valores os devidos descontos legais.
c) Para os 20 candidatos restantes da modalidade i e os 20 candidatos 
restantes da modalidade ii serão concedidas bolsas de nível intermediário 
de r$ 3.000,00 (três mil reais), divididos em 05 (cinco) parcelas mensais 
de r$ 600,00 (seiscentos reais), incidindo sobre esses valores os devidos 
descontos legais, como auxílio de custo e eventuais despesas.
7.1.2. os 10 candidatos selecionados do estado do amazonas receberão como prêmio:
a) Participação no iii curso de formação em Ópera, conforme descrito no 
regulamento em anexo;
b) bolsas de r$ 3.000,00 (três mil reais), divididos em 05 (cinco) parcelas 

mensais de r$ 600,00 (seiscentos reais), como auxílio de custo e eventuais 
despesas, incidindo sobre esses valores os devidos descontos legais.
7.2. a realização do pagamento deste auxílio está sujeita às condições abaixo:
a) o pagamento será feito exclusivamente mediante depósito bancário;
b) o valor da premiação (auxílio) começará a ser pago em até 30 (trinta) 
dias após a matrícula com apresentação dos documentos descritos na 
alínea “c” deste item;
c) apresentação da numeração de inscrição na seguridade social (NiT, PiS ou PaSEP);
d) Em caso de participantes menores, o pagamento será efetuado ao seu 
representante legalmente habilitado.
7.3. os valores das premiações estão sujeitos às deduções tributárias 
aplicáveis e o rito de pagamento deverá obedecer às regras contábeis e 
financeiras do Estado do Pará.
8. dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
8.1. as despesas decorrentes da execução deste concurso, inclusive as 
premiações de que tratam o item 7.1 deste edital, serão custeadas com os 
recursos repassados pela Secretaria de Estado de cultura à academia Paraense 
de Música no âmbito do Termo de fomento nº 001/2021-SEcUlT/Pa.
9. do editaL e aNeXos.
9.1. O edital e anexos estarão disponíveis aos interessados no sítio oficial 
do XX festival de Ópera do Theatro da Paz (www.festivaldeoperatp.com).
9.2. constituem anexos deste edital:
anexo i – formulário de inscrição Modalidade i – cantores; 
anexo ii – formulário de inscrição Modalidade ii – Técnicos; 
anexo iii – regulamento do concurso;
anexo iV – ficha de avaliação Modalidade i – cantores; 
anexo V – ficha de avaliação Modalidade ii – Técnicos.
10. das disPosiÇÕes FiNais.
10.1. a participação no concurso importará em aceitação, por parte dos 
candidatos, de cessão gratuita e sem prazo determinado dos direitos sobre 
as imagens, filmagens, fotos, áudio e demais registros resultantes do 
evento em favor da Secretaria de Estado de cultura do Pará – SEcUlT/Pa.
10.2. O presente edital ficará disponível para consulta pública nos sítios 
eletrônicos da SEcUlT: www.secult.pa.gov.br e www.festivaldeoperatp.com.
10.2.1. as informações sobre o presente edital poderão ser solicitadas 
através do e-mail contato@festivaldeoperatp.com
10.3. É de competência da Secretaria de Estado de Cultura a modificação 
e interpretação do presente Edital.
10.4. O candidato aprovado que deixar de se apresentar injustificadamente 
na data e horário a ele designados, será imediatamente desclassificado.
10.5. Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, distrito federal.
10.6. fica eleito o foro da capital do estado do Pará para dirimir eventuais 
questões relativas ao presente concurso.
Belém, 13 de maio de 2021.
Ursula Vidal Santiago de Mendonça
Secretária de Estado de cultura 
Ficha de inscrição
Modalidade i - cantores
concurso para o iii curso de formação em Ópera
Nome completo:   
data de Nascimento:
cPf:  
r.G.: 
Endereço: 
Bairro:        cidade:          Estado:  
    cEP: 
celular/Whatsapp:
E-mail:
Classificação Vocal: 
soprano
mezzo-soprano
contralto
contratenor
tenor
barítono
baixo-barítono
baixo 
ária de livre Escolha (compreendida nos períodos clássico, romântico e 
Moderno) 
Nome: _________________________________________
Ópera:_________________________________________
compositor:____________________________________
link do YouTube para download do vídeo:_________________________
li e concordo com os termos de cessão de uso de imagem.
Termo de cessão de uso de imagem em Pdf 
li e aceito os termos descritos no edital  
Belém, __________________________________________

________________________________________________
assinatura do candidato ou representante legal
Ficha de inscrição
Modalidade ii - técnicos
concurso para o iii curso de formação em Ópera
Nome completo:  
data de Nascimento: 
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Gênero:
cPf:  
r.G.: 
Endereço: 
Bairro:        cidade:          Estado:  
cEP: 
celular/Whatsapp:
E-mail:
Experiências comprovadas:
cenografia
visagismo
figurino
direção de palco
contrarregragem
direção de cena
assistência de direção
sonorização 
iluminação 
adereços
camareira
costureira
documentos para submeter:
currículo Vitae
Documentos de comprovação de atuação profissional dos últimos 36 meses 
(por exemplo: ficha técnica de programas, cartazes, clippings, etc). Estes 
arquivos deverão ser enviados em uma pasta como arquivo rar ou zip. 
li e concordo com os termos de cessão de uso de imagem.
li e aceito os termos descritos no edital  
Belém, __________________________________________

________________________________________________
assinatura do candidato ou representante legal
aNeXo iii
reGULaMeNto do iii cUrso de ForMaÇÃo eM ÓPera
capítulo i - dos oBJetiVos e da orGaNiZaÇÃo GeraL 
art. 1º. o iii cUrSo dE forMaÇÃo EM ÓPEra, do XX festival de Ópera do 
Theatro da Paz (foTP), da Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT reger-
se-á por esse regulamento, com base no Edital de Seleção no. 004/2021. 
art. 2º. o curso será dividido em Modalidade i e Modalidade ii, sendo a 
Modalidade i para cantores e a Modalidade ii para técnicos de teatro. 
art. 3º. o curso tem por objetivo a capacitação de 45 cantores líricos e 45 
profissionais técnicos de teatro e ópera.
Art. 4º. O curso fornecerá ao classificado que cumprir todas as exigências 
constantes nesse Regulamento um Certificado de Conclusão do III CURSO 
dE forMaÇÃo EM ÓPEra, emitido pela SEcUlT. 
art. 5º. o curso será realizado em caráter Ead (Ensino à distância) 
pela internet e posteriormente, quando possível e ou necessário, 
presencialmente nas dependências do Theatro da Paz, de acordo com o 
cronograma a ser disponibilizado.
Parágrafo único. Não se aplicam a disposição do caput do artigo aos 
selecionados do Amazonas, ficando os bolsistas residentes neste estado 
com compromisso de realizar as atividades presenciais nas dependências 
do Teatro amazonas. 
art. 6º. o curso será desenvolvido em um período de 5 meses, de segunda 
à sexta-feira, das 14h às 20h. 
capítulo ii - da coordeNaÇÃo do cUrso 
art. 7º. a coordenação do curso será exercida pela comissão coordenadora 
do XX festival de Ópera do Theatro da Paz. 
§ 1º. a comissão coordenadora do festival é composta pelo diretor do 
Theatro da Paz/diretor Geral, pela diretora artística e pela diretora de 
Produção do festival de Ópera do Theatro da Paz. 
art. 8º. São atribuições da comissão coordenadora: 
i. orientar e coordenar as atividades do curso, podendo recomendar a 
indicação ou substituição de docentes; 
II. fixar diretrizes, acompanhar o desenvolvimento do Curso e estabelecer 
procedimentos que assegurem aos selecionados efetiva orientação; 
III. decidir as questões referentes a seleção, inscrição, ausência justificada, 
bem como as representações e recursos que lhe forem dirigidos; 
iV. fazer o acompanhamento dos cantores e técnicos de teatro e ópera 
selecionados quanto à assiduidade, pontualidade e participação nas 
atividades artísticas; 
V. acompanhar o planejamento e execução das oficinas e estabelecer 
critérios para a alocação de recursos; 
Vi. colaborar na elaboração e divulgação de resultados e 
informações sobre o curso; 
capítulo iii. do corPo doceNte 
art. 9º. os ministrantes do curso deverão ter notoriedade e expertise nas 
suas respectivas áreas de atuação. 
§1º. a juízo da comissão coordenadora, poderão ser excepcionalmente 
admitidos ministrantes sem titulação formal, desde que considerados como 
profissionais de alta qualificação, por sua experiência e conhecimentos 
especializados. 
capítulo iV - da orGaNiZaÇÃo e reGiMe didÁticos 
Art. 10º. O curso estrutura-se em disciplinas de conteúdo específico para 
cada modalidade e de conteúdo em comum a ambas as modalidades: de 
conteúdo específico são 4 (quatro) oficinas para cantores (Modalidade I), 
4 (quatro) oficinas para técnicos (Modalidade II). De conteúdo comum: 1 
(uma) oficina, 5 (cinco) webinários e 3 (três) palestras. A carga horária 

total será de 150 horas (cento e cinquenta horas) para cada modalidade, 
de acordo com a seguinte discriminação: 
Conteúdo Específico
Modalidade i: cantores
Yoga para cantores 
ciência da Voz 
fisiologia da Voz 
Preparação de repertório 
Curso de Introdução à Filosofia
Modalidade ii: área Técnica
Cenografia/Cenografia Digital 
leitura de Partitura ii 
Produção 
direção de Palco 
Curso de Introdução à Filosofia
Modalidade i e ii: cantores e área Técnica
5 Webinários
3 Palestras
capítulo V - do certiFicado 
Art. 12º. Para obter o certificado de conclusão do III Curso de Formação em 
Ópera, o estudante deverá satisfazer à exigência de ter o número mínimo 
de 90% de presença, em cada oficina da sua respectiva modalidade, nas 
aulas virtuais e/ou presenciais. 
Art. 13º. Os certificados de conclusão do III Curso de Formação em Ópera 
serão expedidos pela SEcUlT e conterão as assinaturas da Secretária de 
Estado de cultura e do diretor do Theatro da Paz.
capítulo Vi - das disPosiÇÕes Gerais e traNsitÓrias 
art. 14º. compete à comissão coordenadora do curso decidir sobre os 
casos omissos neste regulamento. 
art. 15º. Este regulamento entrará em vigor na data da publicação do 
Edital de Seleção no. 004/2021, para cumprir com seus dispositivos legais.
Belém, 13 de maio de 2021
anexo iV
iii curso de Formação em Ópera
Modalidade i – cantores Líricos
ficha de avaliação
avaliador: 
candidato: 
registro Vocal:

critérios Observações Nota

Artístico

Técnico

Estilístico

       Nota final

Belém, 13 de maio de 2021.____________________________

anexo V
iii curso de Formação em Ópera
Modalidade ii – técnicos
ficha de avaliação
avaliador: 
candidato: 
área(s) de atuação: 

critérios observações Nota
Experiência profissional

a) atuação em espetáculos de ópera – 5,0 

b) atuação em espetáculos de teatro 
musical e balé – 3,0

c) atuação em espetáculos de teatro e shows musicais – 2,0
formação

a) doutorado – 5,0
b) Mestrado – 3,0

c) Bacharelado – 2,0
Tempo de atuação

a) anos de atuação como técnico de teatro 
– 10,0 (1,0 para cada ano, até 10 anos 

podem ser computados).
       Nota final

Belém, 13 de maio de 2021.____________________________
Protocolo: 655861
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secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

Portaria
.

Portaria N.º 155/2021, de 12 de Maio de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº º 41/2021 GaB/fUNTElPa, de 27 de abril 
de 2021, contido nos autos do Processo nº 2021/439800, de 27 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do decreto, de 05 de maio de 2021, publicado 
em doE 34.574, de 06 de maio de 2021, contido nos autos do Processo nº 
2021/439800, de 27 de abril de 2021;
r E S o l V E:
i – EXoNErar a Sra. caNdido Garcia NETo, matrícula 5946606/1, que
atualmente ocupa o cargo em comissão de coordenador de Núcleo.
ii – os efeitos desta portaria retroagirão a contar de 06/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 655398

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2021
Processo Nº 2020/522917
reaBertUra
objeto: coNTraTaÇÃo dE SErViÇo dE SEGUro Para iMÓVEiS 
(PrÉdio E coNTEÚdo) E SEGUro dE VEÍcUlo, conforme especifica-
ções constantes do anexo i do Edital.
responsável pelo certame: Benedito ivo Santos Silva
local de abertura: Portal comprasnet (UaSG:925807)
data da abertura: 26/05/2021
Hora da abertura: 09:00hs
dotação orçamentária:
funcional Programática: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339039
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 4120008338c
ação Nº 231.451
retirada do Edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
Belém, 14 de maio de 2021.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 655756

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo – 004/2021
Processo Nº 2021/487089
com autorização da Presidência desta fundação e Parecer Jurídico acosta-
dos aos autos, exigência do art. 38, inciso Vi, da lei federal 8.666/93, é 
DISPENSÁVEL a Licitação para a contratação abaixo especificada, devida-
mente justificada, com fundamento legal nos incisos I, II e Parágrafo Único 
do art. 24 da lei federal N° 8.666/1993.
do oBJETo: coNTraTaÇÃo dE forMa EMErGENcial dE oficiNEiroS 
Para o ProJETo cENaS dE PaZ, a SEr rEaliZado No PErÍodo dE 
14/05/2021 aTÉ 05/06/2021.
coNTraTadoS:
felipe Marcos Gonçalves cortez
cPf: 000.421.582-65
Valor: r$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
felipe Santiago Negidio
cPf: 011.077.062-54
Valor: r$ 600,00 (seiscentos reais)
Bruno Torres da Silva
cPf: 006.442.222-47
Valor: r$ 600,00 (seiscentos reais)
ana clara Nassar Matos
cPf: 807.634.562-68
Valor: r$ 600,00 (seiscentos reais)
Paloma da Silva lima
cPf: 021.347.542-14
do Valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
da dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.392.1503.8425

Elemento: 339036
fonte: 0101
ação nº 231.716
Pi: 103.000.8425c
Belém (Pa), 13 de maio de 2021.
ivo Santos
Presidente da cPl/fUNTElPa

Protocolo: 655389

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo – 004/2021
Processo Nº 2021/487089
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levan-
do-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela 
assessoria Jurídica, raTifico a realização da despesa por dispensa 
de licitação em favor da coNTraTaÇÃo dE forMa EMErGENcial dE 
oficiNEiroS Para o ProJETo cENaS dE PaZ, a SEr rEaliZado No 
PErÍodo dE 14/05/2021 aTÉ 05/06/2021.
coNdicioNo, ao cumprimento das exigências legais aplicáveis à matéria.
PUBliQUE-SE, de acordo com as normas vigentes.
Belém (Pa), 13 de maio de 2021.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 655390

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 554/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 532/2021-NdE/SEdUc, de 
11/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 202/2019-GaB/Pad de 11/09/2019, publicada no doE n° 
33.978 de 12/09/2019, prorrogado pela PorTaria Nº 294/2019-GaB/Pad 
de 28/11/2019, publicada no doE nº 34.046 de 29/11/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 555/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 478/2021-NdE/SEdUc, de 
11/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 108/2019-GaB/Pad de 14/06/2019, publicada no doE n° 
33.897 de 17/06/2019, prorrogado pela PorTaria Nº 205/2019-GaB/Pad 
de 04/09/2019, publicada no doE nº 33.972 de 05/09/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 556/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 477/2021-NdE/SEdUc, de 
11/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 32/2019-GaB/Pad de 02/05/2019, publicada no doE n° 
33.865 de 03/05/2019, prorrogado pela PorTaria Nº 128/2019-GaB/Pad 
de 16/07/2019, publicada no doE nº 33.923 de 17/07/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
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coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 557/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 476/2021-NdE/SEdUc, de 
11/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 10/2019-GaB/Pad de 22/04/2019, publicada no doE n° 
33.859 de 24/04/2019, prorrogado pela PorTaria Nº 125/2019-GaB/Pad 
de 16/07/2019, publicada no doE nº 33.923 de 17/07/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 558/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 475/2021-NdE/SEdUc, de 
11/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 06/2019-GaB/Pad de 22/04/2019, publicada no doE n° 
33.859 de 24/04/2019, prorrogado pela PorTaria Nº 190/2019-GaB/Pad 
de 02/09/2019, publicada no doE nº 33.969 de 03/09/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 559/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 531/2021-NdE/SEdUc, de 
11/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 188/2019-GaB/Pad de 04/09/2019, publicada no doE n° 
33.972 de 05/09/2019, prorrogado pela PorTaria Nº 265/2019-GaB/Pad 
de 01/11/2019, publicada no doE nº 33.026 de 04/11/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão desig-
nada, o processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade 
de realização de procedimentos indispensáveis à busca da verdade 
real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 560/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 530/2021-NdE/SEdUc, de 
11/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 178/2019-GaB/Pad de 09/08/2019, publicada no doE n° 

33.951 de 13/08/2019, prorrogado pela PorTaria Nº 257/2019-GaB/Pad 
de 23/10/2019, publicada no doE nº 34.018 de 24/10/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão desig-
nada, o processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade 
de realização de procedimentos indispensáveis à busca da verdade 
real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 561/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 529/2021-NdE/SEdUc, de 
11/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 336/2018-GaB/Pad de 22/11/2018, publicada no doE n° 
33.745 de 23/11/2018, prorrogado pela PorTaria Nº 07/2019-GaB/Pad 
de 15/03/2019, publicada no doE nº 33.829 de 20/03/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 562/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 528/2021-NdE/SEdUc, de 
11/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 299/2018-GaB/Pad de 06/11/2018, publicada no doE n° 
33.740 de 14/11/2018, prorrogado pela PorTaria Nº 73/2019-GaB/Pad 
de 15/03/2019, publicada no doE nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 563/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 543/2021-NdE/SEdUc, de 
12/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 385/2018-GaB/Pad de 28/11/2018, publicada no doE n° 
33.749 de 29/11/2018, prorrogado pela PorTaria Nº 40/2020-GaB/Pad 
de 15/09/2020, publicada no doE nº 34.345 de 16/09/2020, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) cdias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
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Portaria de redes. Nº 564/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 540/2021-NdE/SEdUc, de 
12/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 481/2017-GaB/Pad de 08/11/2017, publicada no doE n° 
33.495 de 10/11/2017, prorrogada pela PorTaria Nº 53/2018-GaB/Pad 
de 15/02/2018, publicada no doE nº 33.561 de 20/02/2018, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) cdias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 565/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 541/2021-NdE/SEdUc, de 
12/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 21/2018-GaB/Pad de 09/02/2018, publicada no doE n° 
33.557 de 14/02/2018, prorrogada pela PorTaria Nº 114/2018-GaB/Pad 
de 13/04/2018, publicada no doE nº 33.598 de 16/04/2018, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão desig-
nada, o processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade 
de realização de procedimentos indispensáveis à busca da verdade 
real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) cdias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 566/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 544/2021-GaB/Pad de 
12/05/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor MoiSÉS BraGa do NaSciMENTo, Mat. nº 
57225430-2, designado pela PorTaria Nº 92/2019, de 10/06/2019, pu-
blicada no doE nº 33.893 de 11/06/2019, pela servidora rEJaNE MarÍlia 
Sá dE oliVEira, Mat. nº 57208584-1, na qualidade de Presidente;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº567/2021-GaB/siNd. Belém, 13 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 03/2021-GaB/SiNd, de 
06/05/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigató-
ria, instaurada nos termos da PorTaria Nº 163/2021-GaB/SiNd de 
09/02/2021, publicada no doE, edição nº 34.488 de 10/02/2021, prorro-
gada pela PorTaria Nº 313/2021-GaB/SiNd de 12/03/2021, publicada no 
doE, edição nº 34.517 de 15/03/2021;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 655688

errata
.

errata da Portaria de Prorr. Nº 540/2021-GaB/Pad, 11 de 
maio de 2021, PUBLicada No doe 34.581 de 12/05/2021.
oNde se LÊ:
PorTaria Nº 270/2020-GaB/Pad
Leia-se:
PorTaria Nº 270/2019-GaB/Pad

Protocolo: 655439

diÁria
.

Portaria de diarias No. 47881/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir o coordenador de Projetos 
Especiais que ira fazer visita na EEEM rosa c. l. aquino em Santarem Novo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM NoVo / 07/05/2021 - 08/05/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM NoVo / BElEM / 08/05/2021 - 08/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ESMEriNo JoSE dE MaToS BarrEira
MaTrÍcUla: 183300 cPf: 10532668200
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa NiV. 8 / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655474
Portaria de diarias No. 47822/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar tombamento dos bens patri-
moniais dos diversos materiais permanentes entregues pela SEdUc, bem 
como atualizar senha dos gestores das Unidades Escolares, nos municipios 
de Bonito, Santarem Novo, São João de Pirabas e Santa luzia do Pará.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BoNiTo / 10/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 1
BoNiTo / SaNTarEM NoVo / 11/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM NoVo / Sao Joao dE PiraBaS / 12/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 1
Sao Joao dE PiraBaS / SaNTa lUZia do Para / 13/05/2021 - 
14/05/2021 Nº diárias: 1
SaNTa lUZia do Para / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: HEliaNa dE faTiMa Maia MorEira
MaTrÍcUla: 57202459 cPf: 41073908291
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655476
Portaria de diarias No. 47840/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os servidores da crM que irão 
realizar desfazimento de bens móveis inservíveis e baixa deste no Sistema 
eletronico SiSPaT WEB que serão retirados da EEEM romildo Veloso e Silva.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 10/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 4
oUrilaNdia do NorTE / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: liNdoMar alcidES dE SoUZa liMa
MaTrÍcUla: 5065933 cPf: 30079209220
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655472
Portaria de diarias No. 47832/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os servidores da crM que 
irão realizar entrega de materiais na EEEM dr. romildo Veloso e Silva, em 
ourilandia do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 10/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 4
oUrilaNdia do NorTE / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE caSTro MaScarENHaS
MaTrÍcUla: 5120330
cPf: 09813870206
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655470
Portaria de diarias No. 47831/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na 
EEEM dr. romildo Veloso e Silva, em ourilandia do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 10/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 4
oUrilaNdia do NorTE / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: HoNorio da SilVa NETo
MaTrÍcUla: 6400850 cPf: 18750400215
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655517
Portaria de diarias No. 47864/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para fazer assessoramento Técnico e Pe-
dagógico na EE isaura Baia e atendimento ao Sistema de organização 
Modular de Ensino - SoME, em Mocajuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 13/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aliNE dE oliVEira riBEiro
MaTrÍcUla: 5900830 cPf: 67797369291
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655519
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Portaria de diarias No. 47871/2021
oBJETiVo: Solicitação de diária para conduzir as técnicas da Secretaria 
adjunta de Ensino que irão fazer assessoramento Técnico em Mocajuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 13/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioNaE TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 182575 cPf: 08989850215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655522
Portaria de diarias No. 47882/2021
oBJETiVo: Solicitar diárias para fazer visita na EEEM rosa carrera aquino, 
em Santarem Novo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM SaNTarEM NoVo 07/05/2021 - 08/05/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM NoVo BElEM 08/05/2021 - 08/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roNaldo caTEB BiTar cPf: 32779119268
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655525
Portaria de diarias No. 47839/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar desfazimento de bens mó-
veis inservíveis e baixa deste no Sistema eletronico SiSPaT WEB que serão 
retirados da EEEM romildo Veloso e Silva.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 10/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 4
oUrilaNdia do NorTE / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio JoSE dE SoUZa rodriGUES
MaTrÍcUla: 57212349 cPf: 60843721200
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655536
Portaria de diarias No. 47884/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar assessoramento Técnico e 
Pedagógico e atendimento ao SoME, em Mocajuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 13/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rEGiNa cElli SaNToS alVES
MaTrÍcUla: 5895810 cPf: 14637502268
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655558
Portaria de diarias No. 47883/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar assessoramento Técnico e 
Pedagógico e atendimento ao SoME, em altamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 10/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 2
alTaMira / BElEM / 12/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rEGiNa cElli SaNToS alVES
MaTrÍcUla: 5895810 cPf: 14637502268
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655562
Portaria de diarias No. 47833/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os servidores da crM realizar 
entrega de materiais na EEEM dr. romildo Veloso e Silva, em ourilandia do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 10/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 4
oUrilaNdia do NorTE / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: JoSE GUilHErME araUJo Sarraf
MaTrÍcUla: 761257 cPf: 25620134253
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655563
Portaria de diarias No. 47873/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para instruir Processos administrativos 
disciplinares nº 22/2019 instaurado em desfavor de servidores desta Se-
cretaria no municípo de Santarém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 10/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNE dE NaZarE SilVa carValHo
MaTrÍcUla: 57212403 cPf: 46873163287
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655555
Portaria de diarias No. 47863/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar assessoramento Técnico e 
Pedagógico na EE isaura Baia e atendimento ao Sistema de organização 
Modular de Ensino - SoME, em Mocajuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 13/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rEGiNa lUcia dE SoUZa PaNToJa
MaTrÍcUla: 194182 cPf: 08826870268
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655540

Portaria de diarias No. 47875/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar vistoria para inaugurada da 
obra de reforma na EEEf leopoldina Guerreiro, em afua.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aMaPa / 10/05/2021 - 10/05/2021 Nº diárias: 0
aMaPa / afUa / 10/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 3
afUa / aMaPa / 13/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 1
aMaPa / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUcilENa fErrEira dE aNdradE
MaTrÍcUla: 57193076 cPf: 61392863287
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfraESTrUTUra dE T / aTiV 
NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655543
Portaria de diarias No. 47872/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para instruir Processos administrativos 
disciplinares nº 22/2019 instaurado em desfavor de servidores desta Se-
cretaria no municípo de Santarém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 10/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: daYSE rUTH TaVarES da SilVa
MaTrÍcUla: 454680 cPf: 12816590291
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655545
Portaria de diarias No. 47829/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na 
EEEM dr. romildo Veloso e Silva em ourilandia do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 10/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 4
oUrilaNdia do NorTE / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: HElio da SilVa SaraiVa
MaTrÍcUla: 5468965 cPf: 14894980282
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655550
Portaria de diarias No. 47899/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para fazer vistoria e a logística da reinau-
guração da EEEM Pedro ribeiro Mota em Xinguara e EMEf Expedito ribeiro 
e EEEfM Senador catete Pinheiro em rio Maria.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM MaraBa 11/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 0
MaraBa XiNGUara 11/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 1
XiNGUara rio Maria 12/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 0
rio Maria ParaUaPEBaS 12/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS cUrioNoPoliS 13/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 0
cUrioNoPoliS XiNGUara 13/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 0
XiNGUara MaraBa 13/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 1
MaraBa BElEM 14/05/2021 - 15/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: BElMiro SoarES caMPElo NETo cPf: 25410440200
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655548
Portaria de diarias No. 47709/2021
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iNVEN-
Tário daS UNidadES rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro di-
rETo Na EScola PddE2019/2020 PaTriMoNio dE BENS PaTriMoNiaiS doS 
diVErSoS MaTEriaiS aTUaliZaÇÃo daS SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 03/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 4
BraGaNca / BElEM / 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo SErGio alcaNTara fraNco
MaTrÍcUla: 303712 cPf: 25946374249
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655717
Portaria de diarias No. 47787/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para VErificar a NEcESSidadE dE 
BENS MoVEiS Para aTENdEr a dEMaNda daS EScolaS ESTadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 17/05/2021 - 19/05/2021 Nº diárias: 2
ParaGoMiNaS / roNdoN do Para / 19/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 2
roNdoN do Para / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SaMUEl fErrEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 456535 cPf: 17289823249
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655734
Portaria de diarias No. 47785/2021
oBJETiVo: VErificar a NEcESSidadE dE BENS MoVEiS Para aTENdEr 
a dEMaNda daS EScolaS ESTadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 17/05/2021 - 19/05/2021 Nº diárias: 2
ParaGoMiNaS / roNdoN do Para / 19/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 2
roNdoN do Para / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roSilENE da MoTa MoraES
MaTrÍcUla: 57224233 cPf: 63054590291
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655746
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Portaria de diarias No. 47748/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para fiScaliZaÇÃo da ENTrEGa, 
iNSTalaÇÃo, rEaliZar ToMBaMENTo, aSSiNaTUra dE BENS MoVEiS 
No SiSPaT WEB NaS EScolaS ESTadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 17/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUciVal caMPoS dE alMEida
MaTrÍcUla: 5891473 cPf: 28194136253
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655730
Portaria de diarias No. 47786/2021
oBJETiVo: VErificar a NEcESSidadE dE BENS MoVEiS Para aTENdEr 
a dEMaNda daS EScolaS ESTadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 17/05/2021 - 19/05/2021 Nº diárias: 2
ParaGoMiNaS / roNdoN do Para / 19/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 2
roNdoN do Para / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria lEa BarroS BraGa
MaTrÍcUla: 308854 cPf: 13270613253
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655772
Portaria de diarias No. 47755/2021
oBJETiVo: avaliação de bens inservíveis para desfazimento e inventário 
das UrES, realizar tombamento do Programa dinheiro direito na Escola 
(PddE 2019/2020) , tombamento dos bens patrimoniais dos diversos ma-
teriais permanentes entregues por esta SEdUc e realizar atualização das 
senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 17/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 4
iGaraPE-acU / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo BErGMaN fiEl MacHado
MaTrÍcUla: 941921 cPf: 21869162234
carGo/fUNÇÃo:EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655760
Portaria de diarias No. 47757/2021
oBJETiVo: conduzir servidores ´para avaliação de bens inservíveis para 
desfazimento e inventário das UrES, realizar tombamento do Programa 
dinheiro direito na Escola (PddE 2019/2020) , tombamento dos bens pa-
trimoniais dos diversos materiais permanentes entregues por esta SEdUc 
e realizar atualização das senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 17/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 4
iGaraPE-acU / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE EliaS araUJo GaMa
MaTrÍcUla: 761249 cPf: 20787839272
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655765
Portaria de diarias No. 47747/2021
oBJETiVo: fiScaliZaÇÃo da ENTrEGa, iNSTalaÇÃo, rEaliZar ToMBa-
MENTo, aSSiNaTUra dE BENS MoVEiS No SiSPaT WEB NaS EScolaS 
ESTadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 17/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio JoSE dE SoUZa rodriGUES
MaTrÍcUla: 57212349 cPf: 60843721200
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655784
Portaria de diarias No. 47756/2021
oBJETiVo: avaliação de bens inservíveis para desfazimento e inventário 
das UrES, realizar tombamento do Programa dinheiro direito na Escola 
(PddE 2019/2020) , tombamento dos bens patrimoniais dos diversos ma-
teriais permanentes entregues por esta SEdUc e realizar atualização das 
senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 17/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 4
iGaraPE-acU / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo da SilVa MENdES
MaTrÍcUla: 5890593 cPf: 69498369291
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655779
Portaria de diarias No. 47878/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os técnicos da ouvidoria 
que irão instaurar Processo administrativo disciplina nº 47/2020 em des-
favor de servidores desta Secretaria no município de Mosqueiro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MoSQUEiro / 10/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 4
MoSQUEiro / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ESMEriNo JoSE dE MaToS BarrEira
MaTrÍcUla: 183300 cPf: 10532668200
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa NiV. 8 / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655790

oUtras MatÉrias
.

reVoGar/coNceder
Portaria Nº.:000080/2021 de 12/05/2021
i- revogar, a contar de 01/05/2021, a PorTaria Nº 8663/2020 de 
11/11/2020, que concedeu Gratificação de Tempo Integral,no percentual de 
60 %, a servidora SUlEMa rodriGUES SallES , matrícula nº 299332/1,as-
sistente administrativo , lotada na assessoria de comunicação Social.
ii- conceder, a contar de 01/05/2021, Gratificação de Tempo integral, 
no percentual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, 
ao servidor EliZEU TaVarES diaS, matrícula Nº 760854/1, Servente 
ref i, lotado na assessoria de comunicação Social, em substituição a 
servidora mencionado no item anterior.
LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria nº.: 3232/2021 de 13/05/2021
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora aNa PaU-
la fErNaNdES GUiMaraES PErEira, matricula Nº 57205000/1, Profes-
sor, lotada na EE integrada francisco da Silva Nunes/Belém, no período de 
03/04/2021 a 002/04/2023.
caNceLar a LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria nº.: 3231/2021 de 13/05/2021
cancelar, a contar de 06/05/2021 a licença para Tratar de interesse Particu-
lar, concedida atraves da PorTaria Nº 888/2020 de 10/02/2020, da servido-
ra SilMa alBUQUErQUE diaS, matricula Nº 57210303/1, Servente, lotada 
na EE 1 E 2G Profa Elma Maria correa dantas/São domingos do araguaia.
adMissÃo
Portaria Nº.: 000081/2021 de 12/05/2021
formalizar a admissão, da servidora GilENE alVES dE SoUSa, 
Para EXErcEr a fUNÇÃo dE Professor, no Sistema Modular de 
Ensino de 2º Grau/Belém, no periodo de 01/05/1988 a 30/04/1989, 
para fins de regularização funcional.
disPeNsa
Portaria Nº.: 000082/2021 de 12/05/2021
formalizar a dispensa,do servidor MaNoEl da SilVa SErrao, lottado no 
Gabinete do Secretario/Belém, do emprego de agente de Portaria, a contar 
de 01/01/1983, para fins de regularização funcional.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.: 363/2020 de 13/05/2020
Nome:raiMUNda TaVarES E SilVa
Matrícula:6307574/1Período:01/07 a 30/07/20 Exercício:2020
Unidade:EE Padre dubois/Salinopolis
Portaria nº.: 342/2020 de 13/05/2020
Nome:Maria do carMo rEiS da SilVa
Matrícula:57211184/1Período:01/07 a 30/07/20 Exercício:2019
Unidade:EE inocencio Soares/Primavera
Portaria nº.: 365/2020 de 13/05/2020
Nome:SaMara carValHo da coSTa
Matrícula:57211108/1Período:01/07 a 30/07/20 Exercício:2020
Unidade:EE dom Bosco/Salinopolis
Portaria nº.: 067/2020 de 11/05/2020
Nome:MaNoEl da SilVa fErNaNdES
Matrícula:6301339/1Período:01/07 a 30/07/20 Exercício:2020
Unidade:EEEM Pe Jose Nicolino de Souza/oriximina
Portaria nº.: 102/2020 de 20/04/2020
Nome:MUNiQUE MElo aNdrE coSTa
Matrícula:57210627/1Período:01/07 a 30/07/20 Exercício:2020
Unidade:EEEf Macario felipe antonio/igarape açu
Portaria nº.: 045/2021 de 03/05/2021
Nome:aNdrElY rodriGUES NEVES SoUSa
Matrícula:5902359/1Período:31/07 a 13/09/20 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Maria das Merces de oliveira conor/castanhal
Portaria nº.: 104/2021 de 07/05/2021
Nome:Valdir GoMES daS MErcES
Matrícula:Período:01/07 a 14/08/20 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof ducilla a do Nascimento/altamira
Portaria nº.: 101/2021 de 04/05/2021
Nome:Maria da Gloria MiraNda dE araUJo
Matrícula:324868/3Período:15/07 a 28/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM isabel amazonas/Uklianopolis
Portaria nº.: 103/2021 de 04/05/2021
Nome:aNdrEa KElEN ViaNa SoUZa aMParo
Matrícula:5948928/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM raimundo laureano da S Souza/Paragominas
Portaria nº.: 104/2021 de 04/05/2021
Nome:aNToNio TaVarES da coNcEiÇÃo
Matrícula:5841364/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM raimundo laureano da S Souza/Paragominas
Portaria nº.: 096/2021 de 04/05/2021
Nome:EdiValdo da SilVa coSTa
Matrícula:982822/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM itabocal/irituia
Portaria nº.: 097/2021 de 04/05/2021
Nome:Marcia doS SaNToS SilVa
Matrícula:6317146/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Maria das Merces de oliveira conor/castanhal
Portaria nº.: 100/2021 de 04/05/2021
Nome:aNa roSa PENicHE riBEiro
Matrícula:5109973/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Vicente de Paula Queiroz/irituia
Portaria nº.: 095/2021 de 04/05/2021
Nome:aNGEla Maria cordEiro
Matrícula:57213829/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM itabocal/irituia
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Portaria nº.: 094/2021 de 04/05/2021
Nome:iVoNETE GoNÇalVES da SilVEira
Matrícula:5248272/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof francisco Nunes/irituia
Portaria nº.: 093/2021 de 04/05/2021
Nome:PaUlo rEGiNaldo dE PaiVa
Matrícula:587567/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:18 UrE/Mae do rio
Portaria nº.: 091/2021 de 04/05/2021
Nome:Maria iZENi da SilVa cordEiro
Matrícula:57213535/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:18 UrE/Mae do rio
Portaria nº.: 078/2021 de 04/05/2021
Nome:MaNoEl rEGiNaldo fariaS da SilVa
Matrícula:6035213/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 084/2021 de 04/05/2021
Nome:raiMUNda NoNaTa liMa VENaNcio
Matrícula:6034314/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 086/2021 de 04/05/2021
Nome:VaSTE SoarES doS rEiS
Matrícula:587591/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 090/2021 de 04/05/2021
Nome:Maria GraciETE aQUiNo MESQUiTa
Matrícula:557099/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:18 UrE/Mae do rio
Portaria nº.: 089/2021 de 04/05/2021
Nome:Maria ErENicE rodriGUES
Matrícula:669342/1Período:01/07 a 30/07/20 Exercício:2020
Unidade:18 UrE/Mae do rio
Portaria nº.:055 /2021 de 05/05/2021
Nome:alVaro aNToNio dE caSTro caMPoS
Matrícula:5902837/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM faruk Salmen/Parauapebas
Portaria nº.: 53/2021 de 07/05/2021
Nome:Maria ElioZaN fErrEira liMa
Matrícula:57233953/1Período:15/08 a 28/09/21 Exercício:2020
Unidade:17 UrE/capitao Poço
Portaria nº.: 293/2020 de 17/04/2020
Nome:MaridalVa doS SaNToS SoUZa
Matrícula:57208716/1Período:16/11 a 30/12/20 Exercício:2020
Unidade:EE Pe angelo Moretti/ourem
Portaria nº.: 006/2021 de 28/04/2021
Nome:TErEZiNHa dE JESUS aTaidE dE alMEida
Matrícula:57212150/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM leopoldina Guerreiro/afua
Portaria nº.: 057/2021 de 06/05/2021
Nome:Joao alUiZio PiraNHa diaS
Matrícula:5066930/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Soraya Chayb/Curua
Portaria nº.: 058/2021 de 06/05/2021
Nome:MarilENE da coNcEiÇÃo rodriGUES
Matrícula:552725281Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2019
Unidade:EE Soraya Chayb/Curua
Portaria nº.: 062/2021 de 07/05/2021
Nome:raiMUNda EdNa SilVa dE fariaS
Matrícula:57214370/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Marcos Bentes de carvalho/faro
Portaria nº.:326/2021 de 04/05/2021
Nome:Maria raiMUNda doS SaNToS fErrEira
Matrícula:57215029/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Gover. fernando Guilhon/Santarem
Portaria nº.: 323/2021 de 04/05/2021
Nome:raiMUNda roSENira PErEira doS SaNToS
Matrícula:269034/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Ezeriel M de Matos/Santarem
Portaria nº.: 325/2021 de 04/05/2021
Nome:SirlEM aNdriaNa doS SaNToS SilVa
Matrícula:57211083/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE frei ambrosio/Santarem
Portaria nº.: 096/2021 de 30/04/2021
Nome:Maria daS GraÇaS MoUra SaNToS
Matrícula:57225307/1Período:19/07 a 17/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof dairce Pedrosoa Torres/altamira
Portaria nº.: 097/2021 de 03/05/2021
Nome:MariNEZ GoMES liMa
Matrícula:57214384/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof ducilla a do Nascimento/altamira
Portaria nº.: 098/2021 de 04/05/2021
Nome:SHEila MariaNo da SilVa
Matrícula:57225557/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria Jose Santana da Silva/anapu
Portaria nº.: 076/2021 de 04/05/2021
Nome:NEUciNEY dE MiraNda afoNSo
Matrícula:5799520/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Jose lourenço/Breu Branco
Portaria nº.: 77/2021 de 04/05/2021
Nome:JHoNaTaN roBErTo carValHo araUJo
Matrícula:5901216/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM ana Pontes francez/Tucurui

Portaria nº.: 78/2021 de 06/05/2021
Nome:oZilENE SilVa dE SoUSa
Matrícula:73503984/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM dep raimundo ribeiro de Souza/Tucurui
Portaria nº.: 79/2021 de 06/05/2021
Nome:adriaNa cardoSo BriTo
Matrícula:57214176/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Simao Jacinto dos reis/Tucurui
Portaria nº.: 063/2021 de 04/05/2021
Nome:aNToNia Maria coSTa SilVa
Matrícula:6034357/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof oscarina antonia S do rego/Mae do rio
Portaria nº.: 064/2021 de 04/05/2021
Nome:aNToNia aNdrEia NUNES XaViEr
Matrícula:57213985/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof oscarina antonia S do rego/Mae do rio
Portaria nº.: 065/2021 de 04/05/2021
Nome:GilMara SilVa TElES
Matrícula:57213964/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof oscarina antonia S do rego/Mae do rio
Portaria nº.: 066/2021 de 04/05/2021
Nome:lUcEli Maria BraSil SilVa
Matrícula:57216929/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof oscarina antonia S do rego/Mae do rio
Portaria nº.: 067/2021 de 04/05/2021
Nome:Maria cElia da SilVa MiraNda
Matrícula:669377/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEM Prof oscarina antonia S do rego/Mae do rio
Portaria nº.: 068/2021 de 04/05/2021
Nome:SaNdra Maria dE SoUSa SilVa
Matrícula:587214/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEM Prof oscarina antonia S do rego/Mae do rio
Portaria nº.: 069/2021 de 04/05/2021
Nome:adoNiaS TaVarES GalVao
Matrícula:57213645/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 070/2021 de 04/05/2021
Nome:aNGEla PErEira MEdEiro
Matrícula:57213939/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 071/2021 de 04/05/2021
Nome:aNToNia Soraia MoraES dE SoUZa
Matrícula:57213946/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 072/2021 de 04/05/2021
Nome:ElENilda SoarES raiol
Matrícula:57216790/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 073/2021 de 04/05/2021
Nome:EliaNa dE oliVEira SilVa
Matrícula:57216942/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 075/2021 de 04/05/2021
Nome:iraNETE Maria laUriNdo dE SoUZa
Matrícula:6308910/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 076/2021 de 04/05/2021
Nome:Joao MoTa MaGalHaES
Matrícula:6005578/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 077/2021 de 04/05/2021
Nome:JUNior MENdES dE QUEiroZ
Matrícula:57216922/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 079/2021 de 04/05/2021
Nome:Maria ildEcir GoMES dE frEiTaS
Matrícula:6034306/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 080/2021 de 04/05/2021
Nome:Maria lUciENE fiGUEirEdo cUNHa frEiTaS
Matrícula:6030416/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 081/2021 de 04/05/2021
Nome:Maria da coNcEiÇÃo da SilVa SaNTaNa
Matrícula:6030335/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 083/2021 de 04/05/2021
Nome:raiMUNda EUciaNE SilVa da SilVa
Matrícula:57213866/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 085/2021 de 04/05/2021
Nome:SEBaSTiao rUBENS GoMES da SilVa
Matrícula:57213889/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.: 017/2021 de 03/05/2021
Nome:lEidiaNE da SilVa SoUSa
Matrícula:57216709/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Paulo freire/Sapucaia
Portaria nº.: 016/2021 de 03/05/2021
Nome:SolaNGE rodriGUES dE SoUSa
Matrícula:57216710/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Paulo freire/Sapucaia
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Portaria nº.: 179/2021 de 29/04/2021
Nome:Nadia criSTiNa da SilVa PiNTo
Matrícula:57209542/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE dr Geraldo Mendes de castro veloso/Maraba
Portaria nº.: 180/2021 de 28/04/2021
Nome:fraNciSco GoMES da SilVa
Matrícula:57214783/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE irma Theodora/Maraba
Portaria nº.: 181/2021 de 27/04/2021
Nome:carMEliTa alVES dE oliVEira
Matrícula:5638771/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE irma Theodora/Maraba
Portaria nº.: 182/2021 de 29/04/2021
Nome:GraciNETE da coSTa SilVa
Matrícula:5900162/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE irma Theodora/Maraba
Portaria nº.: 189/2021 de 29/04/2021
Nome:VaNda MElo doS SaNToS
Matrícula:57208810/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Walquise da Siveira Vianna/Maraba
Portaria nº.: 195/2021 de 30/04/2021
Nome:TErEZiNHa dE JESUS SilVa MacHado
Matrícula:5099528/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof Jonathas P athias/Maraba
Portaria nº.: 198/2021 de 30/04/2021
Nome:dilMa fErNaNdES MoUra
Matrícula:57211534/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Plinio Pinheiro/Maraba
Portaria nº.: 200/2021 de 30/04/2021
Nome:Maria do Socorro araUJo
Matrícula:444456/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Plinio Pinheiro/Maraba
Portaria nº.: 201/2021 de 30/04/2021
Nome:idoNEidE PErEira da SilVa
Matrícula:6304230/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Macario dantas/S Geraldo doaraguaia
Portaria nº.: 202/2021 de 30/04/2021
Nome:VilaNEi doS SaNToS MacEdo
Matrícula:57217124/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE rio tocantins/Maraba
Portaria nº.: 203/2021 de 30/04/2021
Nome:SaNdra MoraES doS SaNToS
Matrícula:57210307/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE liberdade/Maraba
Portaria nº.: 119/2021 de 30/04/2021
Nome:aMarildo SilVa araUJo
Matrícula:57217968/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr abel figueiredo sede/São Joao do araguaia
Portaria nº.: 062/2021 de 26/04/2021
Nome:ElYSaNGEla Maria SiMoES BaTiSTa
Matrícula:57208978/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Santo antonio/alenquer
Portaria nº.: 091/2021 de 26/04/2021
Nome:carloS PErEira dE PaUla
Matrícula:6031285/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM amadeu B Simoes/alenquer
Portaria nº.: 363/2021 de 03/05/2021
Nome:lEaNdro alVES liMa
Matrícula:57211482/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM dr fabio luz/Tome açu
Portaria nº.: 364/2021 de 03/05/2021
Nome:lUciNda PaNToJa doS SaNToS
Matrícula:418897/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM dr fabio luz/Tome açu
Portaria nº.: 367/2021 de 05/05/2021
Nome:Maria da coNcEiÇÃo SoUZa SilVa
Matrícula:57234196/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM raimundo campos lopes/Bujaru
Portaria nº.: 007/2021 de 25/04/2021
Nome:JoaNa darc da SilVa TEiXEira
Matrícula:6307701/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr Miguel de Santa Brigida/Salinopolis
Portaria nº.: 009/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria do Socorro corrEa dE oliVEira
Matrícula:6307590/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr Miguel de Santa Brigida/Salinopolis
Portaria nº.: 076/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria dUciNEia fariaS doS SaNToS
Matrícula:57211120/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE laura do carmo Vicuna/Salinopolis
Portaria nº.: 077/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria JoSE corrEa dE oliVEira
Matrícula:6307639/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE laura do carmo Vicuna/Salinopolis
Portaria nº.: 078/2021 de 25/04/2021
Nome:raiMUNdo Eladio doS SaNToS
Matrícula:7006810/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE laura do carmo Vicuna/Salinopolis
Portaria nº.: 085/2021 de 26/04/2021
Nome:Maria adElaNE NaSciMENTo
Matrícula:57208240/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof florinda damasceno/Sta luzia do Pará

Portaria nº.: 110/2021 de 26/04/2021
Nome:fraNciSco PaUlo PiNHEiro
Matrícula:457493/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria amelia de Vasconcelos/capanema
Portaria nº.: 118/2021 de 25/04/2021
Nome:KEiTiaNE lUZ dE MENdoNÇa
Matrícula:57210666/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria alice Geolas M carvalho/Quatipuru
Portaria nº.: 119/2021 de 25/04/2021
Nome:MaScarENY dE aViZ coSTa
Matrícula:57210673/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria alice Geolas M carvalho/Quatipuru
Portaria nº.: 121/2021 de 25/04/2021
Nome:PHaMElla caMYllE da SilVa NEGrao
Matrícula:5896435/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria alice Geolas M carvalho/Quatipuru
Portaria nº.: 123/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria dE NaZarE NaSciMENTo SoUSa
Matrícula:5218055/3Período:27/07 a 09/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE charles assad/bonito
Portaria nº.: 124/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria EliZETE MorEira MENdES
Matrícula:57213244/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE charles assad/Bonito
Portaria nº.: 126/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria dE NaZarE liSBoa oliVEira
Matrícula:685429/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Joao Santos/capanema
Portaria nº.: 128/2021 de 25/04/2021
Nome:KaTia do Socorro alVES BarBoZa
Matrícula:57211115/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Maria amelia de Vasconcelos/capanema
Portaria nº.: 129/2021 de 25/04/2021
Nome:KEila dE NaZarE da cUNHa JaQUES
Matrícula:57210738/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria amelia de Vasconcelos/capanema
Portaria nº.: 130/2021 de 25/04/2021
Nome:lUaNa dE PaUla rodriGUES doS rEiS
Matrícula:5896423/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Padre angelo Moretti/ourem
Portaria nº.: 131/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria do Socorro da crUZ liMa filHa
Matrícula:57210964/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Padre angelo Moretti/ourem
Portaria nº.: 230/2021 de 29/04/2021
Nome:dUlcilENE daS cHaGaS SoUSa
Matrícula:57228668/2Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof bolivar B da Silva/Bragança
Portaria nº.: 253/2021 de 29/04/2021
Nome:roSEli da SilVa cardoSo
Matrícula:572198351/2Período:01/06 a 15/06/21 Exercício:2019
Unidade:EEEfM Prof Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.: 254/2021 de 29/04/2021
Nome:Maria do Socorro SoarES carrEra
Matrícula:521027/1Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM rio caete/Bragança
Portaria nº.: 108/2021 de 27/04/2021
Nome:ciNTia dE MoraiS PErEira
Matrícula:54181972/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof alice Silveira lima/Picarra
Portaria nº.: 110/2021 de 22/04/2021
Nome:roSiMalia SilVa SaNToS
Matrícula:5568366/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Irma Dorothy Stang/Jacunda
Portaria nº.: 111/2021 de 22/04/2021
Nome:roSiMEirE NaSciMENTo SilVa
Matrícula:5479282/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2019
Unidade:cEEJa Prof Tereza donato de araujo/Maraba
Portaria nº.: 112/2021 de 22/04/2021
Nome:adaUTo PErEira MaciEira
Matrícula:5902628/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:cEEJa Prof Tereza donato de araujo/Maraba
Portaria nº.: 113/2021 de 22/04/2021
Nome:Maria EliSaBETE loPES SilVa riBEiro
Matrícula:57209640/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:cEEJa Prof tereza donato de araujo/Maraba
Portaria nº.: 114/2021 de 22/04/2021
Nome:fErNaNda diaS carNEiro
Matrícula:5902793/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:cEEJa Prof Tereza donato de araujo/Maraba
Portaria nº.: 116/2021 de 27/04/2021
Nome:VEra lacErda dE aBrEU
Matrícula:5890336/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Maria Silvia dos Santos/Bom Jesus do Tocantins
Portaria nº.: 118/2021 de 22/04/2021
Nome:aNToNia carValHo dE araUJo
Matrícula:5245389/4Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof Paulo freire/Maraba
Portaria nº.: 120/2021 de 27/04/2021
Nome:ValTEir alVES coSTa
Matrícula:57209594/1Período:16/07 a 29/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Paulo freire/Maraba
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Portaria nº.: 121/2021 de 27/04/2021
Nome:SalVador BaTiSTa dE alMEida
Matrícula:6006043/3Período:15/07 a 28/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE liberdade/Maraba
Portaria nº.: 122/2021 de 27/04/2021
Nome:dENilZa NErES caBral
Matrícula:57209766/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:cEEJa Prof Elza M c dantas/S domingos do araguaia
Portaria nº.: 123/2021 de 22/04/2021
Nome:GilVaNicE SilVa da lUZ
Matrícula:57209573/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof izabel Maracaipe/itupiranga
Portaria nº.: 124/2021 de 27/04/2021
Nome:fraNciSca SilVa dE carValHo
Matrícula:5611601/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof izabel Maracaipe/itupiranga
Portaria nº.: 127/2021 de 22/04/2021
Nome:EdiNalVa coSTa dE aNdradE
Matrícula:5889870/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof oneide de S Tavares/Maraba
Portaria nº.: 128/2021 de 22/04/2021
Nome:aNToNio carloS MacENa da SilVa
Matrícula:5902801/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof oneide de S Tavares/Maraba
Portaria nº.: 129/2021 de 27/04/2021
Nome:roBSoN PErEira dE SoUZa
Matrícula:972606/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Brasil Tropical/Maraba
Portaria nº.: 130/2021 de 28/04/2021
Nome:Maria laUdicE doS SaNToS araUJo
Matrícula:57209786/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Irma Dorothy Stang/Jacunda
Portaria nº.: 132/2021 de 27/04/2021
Nome:ENiETE aNTUNES QUiNTao dE oliVEira
Matrícula:6315682/3Período:15/07 a 28/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof Maria Sylvia dos Santos/Bom Jesus do Tocantins
Portaria nº.: 134/2021 de 22/04/2021
Nome:aNToNio lUiZ SilVa SoarES
Matrícula:5449073/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE o Pequeno Principe/Maraba
Portaria nº.: 139/2021 de 28/04/2021
Nome:fraNcilETE SoUZa dE alMEida
Matrícula:5769841/3Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE o Pequeno Principe/Maraba
Portaria nº.: 147/2021 de 28/04/2021
Nome:Maria dElSUiTa SaMiNEZ araUJo NUNES
Matrícula:5900192/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE liberdade/Maraba
Portaria nº.: 148/2021 de 28/04/2021
Nome:Maria dE loUrdES MoNTEiro
Matrícula:667005/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE liberdade/Maraba
Portaria nº.: 149/2021 de 28/04/2021
Nome:Maria VaUdEcY TEiXEira da SilVa
Matrícula:212229/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE liberdade/Maraba
Portaria nº.: 150/2021 de 27/04/2021
Nome:cHarlEY MarcEliNa rodriGUES aTaidE
Matrícula:5643643/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE dr Gaspar Viana/Maraba
Portaria nº.: 153/2021 de 28/04/2021
Nome:roSaNia do NaSciMENTo dE lUcENa
Matrícula:57210102/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof albertina Barreiros/itupiranga
Portaria nº.: 159/2021 de 28/04/2021
Nome:NElSiVaNa SaNToS cardoSo
Matrícula:57209509/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE dr Gabriel S Pimenta/Maraba
Portaria nº.: 164/2021 de 30/04/2021
Nome:Maria SoUZa doS SaNToS
Matrícula:57209051/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Elza Maria coorea dantas/S domingos do araguaia
Portaria nº.: 165/2021 de 30/04/2021
Nome:KaTiUScia BUSaTo GUiNHaZi
Matrícula:57210302/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Elza Maria correa dantas/S domingos do araguaia
Portaria nº.: 166/2021 de 29/04/2021
Nome:Joao BarBoSa coSTa
Matrícula:5900167/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Elza Maria correa dantas/S domingos do araguaia
Portaria nº.: 176/2021 de 29/04/2021
Nome:roSilENE PErEira daMaScENo
Matrícula:5900152/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE albertina Barreiro/itupiranga
Portaria nº.: 177/2021 de 29/04/2021
Nome:PaTricia aSSiS da ViToria
Matrícula:5845521/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr Geraldo Mendes de castro Veloso/Maraba
Portaria nº.: 137/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria iVoNE doS SaNToS MacHado
Matrícula:424625/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria amelia de Vasconcelos/capanema

Portaria nº.: 138/2021 de 25/04/2021
Nome:MilEidE fiGUEirEdo aMoriM
Matrícula:57215892/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE irma Sancha augusta de S e Silva/ourem
Portaria nº.: 142/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria clEoMar PErEira SilVa
Matrícula:57208738/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE irma Sancha augusta de S e Silva/ourem
Portaria nº.: 165/2021 de 25/04/2021
Nome:roSiNEia do Socorro fariaS da SilVa
Matrícula:5889997/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 167/2021 de 25/04/2021
Nome:ViViaNE fErrEira da coSTa
Matrícula:5949957/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 171/2021 de 25/04/2021
Nome:lUciETE BENEdiTa NUNES BiBaS
Matrícula:57212713/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof oliveira Brito/capanema
Portaria nº.: 178/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria claUdiNETE doS SaNToS
Matrícula:6305180/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Metre lucindo/capanema
Portaria nº.: 181/2021 de 25/04/2021
Nome:SilVia caNdiada dE oliVEira fariaS
Matrícula:57212439/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EESilvestre carneiro/capanema
Portaria nº.: 186/2021 de 25/04/2021
Nome:JoVEliNa dE aBrEU SilVa
Matrícula:57211082/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof oliveira Brito/capanema
Portaria nº.: 195/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria roSiMar SaNToS dE SiQUEira
Matrícula:5889999/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof oliveira Brito/capanema
Portaria nº.: 199/2021 de 25/04/2021
Nome:KVErSoN cicEro airE GUara
Matrícula:57215130/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Plinio Pinheiro/Maraba
Portaria nº.: 199/2021 de 25/04/2021
Nome:JaQUEliNE araUJo dE SoUSa
Matrícula:423793/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Guajarina M Silva/S Joao de Pirabas
Portaria nº.: 204/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria doS aNJoS MacEdo
Matrícula:449792/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria Urbana da Silva/Nova Timboteua
Portaria nº.: 208/2021 de 25/04/2021
Nome:NaNdo SEVEriNo PErEira MarQUES NETo
Matrícula:5896452/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Maria amelia de Vasconcelos/capanema
Portaria nº.: 225/2021 de 25/04/2021
Nome:Joao PaUlo QUadroS doS SaNToS
Matrícula:57213725/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lprof Teodato de rezende/Salinopolis
Portaria nº.: 226/2021 de 25/04/2021
Nome:JoNi do ESPiriTo SaNTo
Matrícula:7006870/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Teodato de rezende/Salinopolis
Portaria nº.: 227/2021 de 25/04/2021
Nome:JoSE EldoN dE SENa GoMES
Matrícula:6009270/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Teodato de rezende/Salinopolis
Portaria nº.: 228/2021 de 25/04/2021
Nome:laiaNY coSTa SENa
Matrícula:57197649/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Teodato de rezende/Salinopolis
Portaria nº.: 232/2021 de 25/04/2021
Nome:MilENE SaNTiaGo doS SaNToS
Matrícula:57213274/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Teodato de rezende/Salinopolis
Portaria nº.: 246/2021 de 25/04/2021
Nome:Marcia ElENa fariaS Maia
Matrícula:57213668/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria Mirtes S Pessoa/capanema
Portaria nº.: 249/2021 de 25/04/2021
Nome:SaNTa do Socorro MENEZES
Matrícula:5900570/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE doM Joao Vi/capanema
Portaria nº.: 250/2021 de 25/04/2021
Nome:WilNa aNToNia lEal do NaSciMENTo
Matrícula:5639549/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dom Joao Vi/capanema
Portaria nº.: 252/2021 de 25/04/2021
Nome:lUcio dE JESUS
Matrícula:416371/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dom Joao Vi/capanema
Portaria nº.: 254/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria dE NaZarE aTaidE doS SaNToS
Matrícula:6307663/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dom Bosco/Salinopolis
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Portaria nº.: 160/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria cElildE BarroS SoarES
Matrícula:201162/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 161/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria dE faTiMa MENdoNÇa E SilVa
Matrícula:5900602/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 194/2021 de 25/04/2021
Nome:JoaQUiM HEldEr fErNaNdES dE BriTo
Matrícula:685399/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof oliveira Brito/capanema
Portaria nº.: 200/2021 de 25/04/2021
Nome:MariElZa MarQUES doS SaNToS
Matrícula:5188482/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Guajarina Menezes Silva/São J de Pirabas
Portaria nº.: 247/2021 de 28/04/2021
Nome:Maria da coNcEiÇÃo MaciEl da SilVa
Matrícula:57211123/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE dom Joao Vi/capanema
Portaria nº.: 267/2021 de 28/04/2021
Nome:Marcio BarrETo da SilVa
Matrícula:57217151/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Aracy Alves Dias/Salinopolis
Portaria nº.: 270/2021 de 28/04/2021
Nome:JoaNa darc Maia BarBoSa
Matrícula:659916/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Manoel lobato/Primavera
Portaria nº.: 274/2021 de 28/04/2021
Nome:Maria JoSE da SilVa MESQUiTa
Matrícula:6332137/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Manoel lobato/Primavera
Portaria nº.: 275/2021 de 28/04/2021
Nome:Maria roSa dE aZEVEdo
Matrícula:423670/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Manoel lobato/Primavera
Portaria nº.: 283/2021 de 28/04/2021
Nome:JUdiTE PorTilHo BorGES
Matrícula:5896465/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Eurides de Brito/Salinopolis
Portaria nº.: 011/2021 de 20/04/2021
Nome:MaNoEl dE ariMaTEia MoraES TaVarES
Matrícula:57217886/1Período:07/06 a 06/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM dalcidio jurandir/Ponta de Pedras
Portaria nº.: 15/2021 de 23/04/2021
Nome:EdSoN MaNoEl dE SoUZa daNTaS
Matrícula:363219/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof Edda de Sousa Gonçalves/Soure
Portaria nº.: 18/2021 de 06/05/2021
Nome:alda MicHElE TElES TaVarES
Matrícula:57210814/1Período:21/07 a 20/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM dra Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.: 19/2021 de 06/05/2021
Nome:ElcioNE daMaScENo SilVa
Matrícula:57211794/1Período:21/07 a 20/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM dra Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.: 092/2021 de 25/03/2021
Nome:TErEZa lidia dE JESUS MElo raMoS
Matrícula:5889741/1Período:17/06 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr Gaspar Viana/Maraba
Portaria nº.: 218/2021 de 30/04/2021
Nome:EidiVaNE doS SaNToS raBElo
Matrícula:57214781/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr inacio de Sousa Moita/Maraba
Portaria nº.: 232/2021 de 06/05/2021
Nome:fraNciSco dE aSSiS alVES dE SoUZa
Matrícula:666211/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Paulo freire/Maraba
Portaria nº.: 038/2021 de 06/05/2021
Nome:arcia NUNES frEiTaS da coSTa
Matrícula:57213056/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:cEEM francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria nº.: 047/2021 de 05/05/2021
Nome:clodoMar NUNES da SilVa
Matrícula:589306/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Pretextato da costa alvarenga/Prainha
Portaria nº.: 053/2021 de 06/05/2021
Nome:ciNTia lEVi caSTro dE oliVEira
Matrícula:5900572/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: 6 UrE/Monte alegre
Portaria nº.: 094/2021 de 06/05/2021
Nome:dEBora do NaSciMENTo SilVa
Matrícula:57210839/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:cEEM francisco N de almeida/Monte alegre
Portaria nº.: 184/2021 de 06/05/2021
Nome:roNiValdo alMEida dE VaScoNcEloS
Matrícula:5358388/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:6 UrE/Monte alegre
Portaria nº.: 352/2021 de 28/04/2021
Nome:SaNdra lEila da coSTa caMPoS SUaMi
Matrícula:57222729/1Período:01/06 a 15/06/21 Exercício:2019
Unidade:EEEM inacio/Moura/Sto antonio do Taua

Portaria nº.: 365/2021 de 03/05/2021
Nome:Nadia criSTiNa SiQUEira arTNEr
Matrícula:5900259/1Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM dr fabio luz/Tome açu
Portaria nº.: 010/2021 de 25/04/2021
Nome:odilio SarMENTo MESQUiTa
Matrícula:57216125/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE dr Miguel de Santa Brigida/Salinopolis
Portaria nº.: 054/2021 de 25/04/2021
Nome:raiMUNda dalVa MarQUES
Matrícula:499528/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof florentina damasceno/Santa luzia
Portaria nº.: 144/2021 de 25/04/2021
Nome:PEdro da foNSEca coUTiNHo
Matrícula:787000/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria amelia de Vasconcelos/capanema
Portaria nº.: 162/2021 de 25/04/2021
Nome:oZEliNa alVES SilVa
Matrícula:201383/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 173/2021 de 25/04/2021
Nome:raiMUNda da PaZ raMoS
Matrícula:675377/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE Joao Paulo i/Quatipuru
Portaria nº.: 205/2021 de 25/04/2021
Nome:raiMUNdo alVES caSTro
Matrícula:201120/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE Maria luiza amaral/Nova Timboteua
Portaria nº.: 206/2021 de 25/04/2021
Nome:raiSiNErY MacEdo da SilVa alVES
Matrícula:5786770/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 248/2021 de 25/04/2021
Nome:rENaToS dE liMa corrEa
Matrícula:5900599/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dom Joao Vi/capanema
Portaria nº.: 276/2021 de 25/04/2021
Nome:roSa ENilda da SilVa doS SaNToS
Matrícula:6311665/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Manoel lobato/Primavera
Portaria nº.: 298/2021 de 25/04/2021
Nome:NEUZa Maria da foNSEca fiGUEirEdo
Matrícula:5188490/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE francisco da S Nunes/São Joao de Pirabas
Portaria nº.: 299/2021 de 25/04/2021
Nome:oZEci dE SaNTa BriGiada coSTa
Matrícula:424617/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE francisco da Silva Nunes/S Joao de Pirabas
Portaria nº.: 300/2021 de 25/04/2021
Nome:PEdro PaUlo diaS da SilVa
Matrícula:5897909/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE francisco da Silva Nunes/S Joao de Pirabas
Portaria nº.: 313/2021 de 25/04/2021
Nome:fraNciSco carloS da SilVa crUZ
Matrícula:57210663/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Padre antonio Vieira sede/capanema
Portaria nº.: 314/2021 de 25/04/2021
Nome:raiMUNda iVaNidE dE oliVEira PErEira
Matrícula:57214635/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Padre Sales/capanema
Portaria nº.: 316/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria ElSa SoarES frEirE
Matrícula:5642647/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Padre Sales/capanema
Portaria nº.: 41/2021 de 03/05/2021
Nome:JEaNE aNdrEia da SilVa
Matrícula:5900158/1Período:05/07 a 18/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof Mario Brasil/Garrafao do Norte
Portaria nº.: 45/2021 de 23/04/2021
Nome:SaMUEl dE SoUZa SaraiVa
Matrícula:57212315/1Período:05/07 a 03/08/21 Exercício:2021
Unidade: 17 UrE/capitao Poço
Portaria nº.: 46/2021 de 05/05/2021
Nome:EVilaSio oliVEira aGUiar
Matrícula:277746/1Período:25/07 a 07/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM osvaldo cruz/capitao Poço
Portaria nº.: 48/2021 de 06/05/2021
Nome:Maria do carMo NoGUEira BarrETo
Matrícula:5192331/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof Terezinha B Siqueira/capitao Poço
Portaria nº.: 51/2021 de 06/05/2021
Nome:JaMil da SilVa corrEao
Matrícula:650722/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof Terezinha B Siqueira/capitao Poço
Portaria nº.: 097/2021 de 10/05/2021
Nome:MarcElo HENriQUE dE JESUS florES SoBriNHo
Matrícula:5563941/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:15 UrE/conc. do araguaia
Portaria nº.: 81/2021 de 10/05/2021
Nome:EdNa Maria rodriGUES dUarTE
Matrícula:5110025/1Período:08/07 a 06/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE ana Pontes francez/Tucurui
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Portaria nº.: 105/2021 de 04/05/2021
Nome:Maria SiQUEira SilVa
Matrícula:57213577/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Guilherme Gabriel /Paragominas
Portaria nº.: 106/2021 de 10/05/2021
Nome:riSolaNdia do Socorro da SilVa GUErrEiro
Matrícula:57213599/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Guilherme Gabriel /Paragominas
Portaria nº.: 108/2021 de 04/05/2021
Nome:JoaB da SilVa
Matrícula:57215344/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Hildeberto reis/aurora do Pará
Portaria nº.: 109/2021 de 04/05/2021
Nome:JoSE roBErTo NEBliNa da SilVa
Matrícula:5899917/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Hildeberto reis/aurora do Pará
Portaria nº.: 111/2021 de 04/05/2021
Nome:Maria criSTiNa QUEiroZ loPES
Matrícula:57216802/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Hildeberto reis/aurora do Pará
Portaria nº.: 112/2021 de 04/05/2021
Nome:EdiElSoN GoMES rEGo
Matrícula:57213949/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM irma agnes Vincquier/ipixuna do Pará
Portaria nº.: 116/2021 de 04/05/2021
Nome:SiMoNE araUJo dE SoUSa
Matrícula:5891076/1Período:05/07 a 18/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM luiz Gualberto Pimental/dom Eliseu
Portaria nº.: 124/2021 de 04/05/2021
Nome:JoSYaNE roBErTa cHUMBEr cordEiro
Matrícula:57213602/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:18 UrE/Mae do rio
Portaria nº.: 015/2021 de 03/05/2021
Nome:irES JoaNE rodriGUEd dE oliVEira
Matrícula:5880670/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Paulo freire/Sapucaia
Portaria nº.: 3254/2021 de 13/05/2021
Nome:aNdrEa VElaSco rodriGUES NaSciMENTo coSTa
Matrícula:57224125/1Período:13/05/21 a 11/06/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de recursos Humanos/Belém
TorNar SEM EfEiTo
Portaria Nº.:3001/2021 de 11/05/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 000989/2021 de 02/03/2021, que con-
cedeu férias, no período de 03/05/2021 a 01/06/2021, o servidor claU-
dioNor PaiXao daS MErcES, matricula 5282411/2,assistente adminis-
trativo,lotado na Erc alexandre Nicomedes/Belém, referente ao exercício 
de 2021, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.:3002/2021 de 11/05/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 001605/2021 de 13/04/2021, que con-
cedeu férias, no período de 03/05/2021 a 01/06/2021, a servidora EliEl-
Ma Maria SoUZa, matricula 5941947/1,assistente administrativo,lotada 
na EEEf Profº Maridalva Pantoja/Belém, referente ao exercício de 2021, 
para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.:3000/2021 de 11/05/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 0057/2021 de 19/04/2021, que conce-
deu férias, no período de 16/06/2021 a 30/07/2021, a servidora MarlENE 
do Socorro doS SaNToS E SilVa, matricula 5244811/1,assistente ad-
ministrativo, lotada na EE Presid castelo Branco sede/Paragominas, refe-
rente ao exercício de 2021, para fins de regularização funcional.
errata
errata da Portaria nº.: 2121/2021 de 22/04/2021
Nome: ciNTia lEila BarBoSa doS SaNToS coSTa
onde se lê:Periodo:01/07 a 30/07/21
Leia-se:Periodo:01/06/21 a 30/06/21
Publicada no Diário Oficial nº 34.562/21 de 26/04/21
errata da Portaria nº.: 2516/2021 de 30/04/2021
Nome:THaYaNNE BrUNa alEiXo PalHETa
onde se lê:Periodo:01/07 a 30/07/21
Leia-se:Periodo:03/07/21 a 01/08/21
Publicada no Diário Oficial nº 34.573/21 de 05/05/21
errata da Portaria nº.: 244/21 de 26/04/21
Nome: adNilSoN SilVa BorGES
onde se lê:periodo:01/06/21 a 30/06/21
Leia-se:Periodo:02/06/21 a 01/07/21
Publicada no Diário Oficial Nº 34.578/21 de 10/05/21

Protocolo: 655804
LiceNÇa saÚde
NoME: afoNSo ESTUMaNo do carMo coNcESSao: 93 diaS
PEriodo: 05/11/20 a 05/02/21 MaTricUla: 54191268/1 carGo: Prof 
loTaÇÃo: EE aBraao JaTENE/caMETa laUdo MEdico: 70/2020
NoME: aida TErEZiNHa doS SaNToS dE SoUZa SEPEda coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 05/11/20 a 03/01/21
MaTricUla: 5902578/1 carGo: ESPEc EdUc loTaÇÃo: 4ª UrE/MaraBa
laUdo MEdico: 12330/2020
NoME: aNa criSTiNa dE araUJo NEGrao coNcESSao: 29 diaS
PEriodo: 20/10/19 a 17/11/19 MaTricUla: 5317657/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE doroTHY STaNG/JacUNda laUdo MEdico: 11.614/19
NoME: aNGEla da coNcEicao doS SaNToS MacHado dE SoUSa
coNcESSao: 21 diaS PEriodo: 04/01/2021 a 24/01/2021
MaTricUla: 57202607/1 carGo: Prof loTacao: EE BrUNo dE 
MaNEZES/MoSQUEiro laUdo MEdico: 67421
NoME: aNa NErY da coSTa BarBoSa coNcESSao: 90 diaS

PEriodo: 20/10/20 a 17/01/21
MaTricUla: 5803632/2 carGo: Prof
loTacao: EE raiMUNdo coSTa/oEiraS do Para laUdo MEdico: 67198
NoME: aUGUSTo rENaTo GoNcalVES ESPiriTo SaNTo
coNcESSao: 120 diaS PEriodo: 05/12/20 a 03/04/21
MaTricUla: 5557615/2 carGo: Prof loTacao: EE EValdo dE JESUS/
icoaraci laUdo MEdico: 67199
NoME: criSTiaNE carValHo roSa
coNcESSao: 90 diaS PEriodo: 04/01/2021 a 03/04/2021
MaTricUla: 80845264/1 carGo: Prof loTacao: EE EValdo BraNdao 
laUdo MEdico: 67405
NoME: dario fErrEira PaES filHo
coNcESSao: 180 diaS PEriodo: 09/12/2020 a 06/06/2021
MaTricUla: 8055769/1 carGo: TEc. GESTao loTacao: diV. fiNaNÇaS/BElEM
laUdo MEdico: 67443
NoME: ENildE clEidE BorGES alMEida coNcESSao: 70 diaS
PEriodo: 06/11/2020 a 14/01/2021
MaTricUla: 5755964/1 carGo: ESP. EM EdUcacao loTacao: EE 
dUQUE dE caXiaS/BElEM
laUdo MEdico: 67197
NoME: ENildo caNTUario caValcaNTE
coNcESSao: 14 diaS PEriodo: 20/12/2020 a 02/01/2021
MaTricUla: 6303234/1 carGo: ESc. daTiloGrafo loTacao: EE 
MoradorES da TErra/BElEM laUdo MEdico: 67172
NoME: GEoVaNa PaTricia diaS BarroS
coNcESSao: 31 diaS PEriodo: 12/12/2020 a 11/01/2021
MaTricUla: 5896377/1 carGo: SErVENTE loTacao: EE MaGalHaES 
BaraTa/SaNTa iZaBEl laUdo MEdico: 67496
NoME: HEllEN criSTiNa coUTo dE MElo coNcESSao: 80 diaS
PEriodo: 17/03/2020 a 04/06/2020 MaTricUla: 57210657/1 carGo: 
SErVENTE loTacao: EE GalVao/aUGUSTo corrEa
laUdo MEdico: 2231/2020
NoME: iSaac NaZarENo coSTa da SilVa coNcESSao: 22 diaS
PEriodo: 23/08/2019 a 13/09/2019 MaTricUla: 57203291/1 carGo: Prof
loTacao: EE arGENTiNa PErEira/BraGaNca laUdo MEdico: 2047/2019
NoME: iSaBElla Maria carValHo rodriGUES
coNcESSao: 60 diaS PEriodo: 03/01/2021 a 03/03/2021
MaTricUla: 57213748/1 carGo: aUX. oPEracioNal loTacao: EE 
EdUardo laUaNdE/MariTUBa laUdo MEdico: 67505
NoME: JoSE PiNTo MENdES coNcESSao: 60 diaS PEriodo: 
03/11/2020 a 01/01/2021
MaTricUla: 5818206/2 carGo: Prof loTacao: EE rUi BarBoSa/
TUcUrUi laUdo MEdico: 1447/2020
NoME: JUSSara SilVa dE alMEida coNcESSao: 61 diaS
PEriodo: 11/11/2020 a 10/01/2021
MaTricUla: 57225028/2 carGo: aSS. adMiNiSTraTiVo loTacao: EE 
JoSE alENcar/SaNTarEM
laUdo MEdico: 520/2020
NoME: JESSYca NaSSara doS rEiS NaSciMENTo
coNcESSao: 123 diaS PEriodo: 03/06/2019 a 03/10/2019
MaTricUla: 55586897/2 carGo: Prof loTacao: oliNda alVES/cUrUca 
laUdo MEdico: 1954/2019
NoME: JoYNa PaUla aViZ dE carValHo coNcESSao: 79 diaS
PEriodo: 11/04/2019 a 28/06/2019
MaTricUla: 57218186/1 carGo: Prof
loTacao: EE oliVEira BriTo/caPaNEMa laUdo MEdico: 1863/2019
NoME: JaNaiNa do Socorro da SilVa raMoS coNcESSao: 49 diaS
PEriodo: 27/01/2020 a 15/03/2020 MaTricUla: 57226417/1 carGo: Prof 
loTacao: EE aMErica coNTUrU/caPaNEMa laUdo MEdico: 2187/2019
NoME: Joao BaTiSTa da SilVa oliVEira coNcESSao: 31 diaS
PEriodo: 31/01/2020 a 01/03/2020
MaTricUla: 5494117/2 carGo: Prof loTacao: EE aNToNio MorEaS/
QUaTiPUrU laUdo MEdico: 2210/2020
NoME: JoSE aUGUSTo doS rEiS rodriGUES coNcESSao: 36 diaS
PEriodo: 07/02/2020 a 13/03/2020
MaTricUla: 57214486/2 carGo: Prof loTacao: EE caSa da aMiZadE/
BraGaNca laUdo MEdico: 2130/2020
NoME: JorGE daNiEl dE SoUSa E SilVa
coNcESSao: 31 diaS PEriodo: 20/05/2019 a 19/06/2019
MaTricUla: 54192206/2 carGo: Prof loTacao: EE florENTiNa/SaNTa 
lUZia laUdo MEdico: 1890/19
NoME: JoSE oTaVio BarroS alMEida
coNcESSao: 180 diaS PEriodo: 02/10/2020 a 30/03/2021
MaTricUla: 642495/1 carGo: Prof loTacao: EE PrES. KENNEdY/
ViGia laUdo MEdico: 67497
NoME: JoSE oTaVio BarroS alMEida
coNcESSao: 180 diaS PEriodo: 02/10/2020 a 30/03/2021
MaTricUla: 642495/3 carGo: Prof loTacao: EE PrES. KENNEdY/
ViGia laUdo MEdico: 67497
NoME: KENia carla dE oliVEira SaNToS coNcESSao: 12 diaS
PEriodo: 22/01/20 a 02/02/20 MaTricUla: 54192091/2 carGo: Prof 
loTaÇÃo: EE lUiZ PalHa/XiNGUara laUdo MEdico: 11904/2020
NoME: laUra Maria aMErico da SilVa
coNcESSao: 180 diaS PEriodo: 07/10/2020 a 04/04/2021
MaTricUla: 54188281/1 carGo: Prof loTacao: EE iSaUra BaHia/
MocaJUBa laUdo MEdico: 67450
NoME: lEoNicE da SilVa SaNToS coNcESSao: 184 diaS
PEriodo: 31/07/20 a 30/01/21 MaTricUla: 57189880/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE lUiS araUJo/ParaUaPEBaS laUdo MEdico: 12.273/20
NoME: loUriVal aMaral afoNSo coNcESSao: 120 diaS
PEriodo: 03/12/19 a 31/03/20 MaTricUla: 5298784/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE dEodoro MENdoNca/BElEM laUdo MEdico: 57345
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NoME: lUcEliTE dE alENcar SoUSa coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 07/10/20 a 04/01/21
MaTricUla: 5671973/1 carGo: ESPEc EdUc loTaÇÃo: EE PliNio 
PiNHEiro/MaraBa laUdo MEdico: 12288/20
NoME: lUciaNa coElHo aNSElMo SaNToS coNcESSao: 5 diaS
PEriodo: 06/01/20 a 10/01/20 MaTricUla: 57223616/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE arGENTiNa PErEira/BraGaNca laUdo MEdico: 2215/2020
NoME: lUciaNo GoUVEia dE SoUZa coNcESSao: 61 diaS
PEriodo: 19/08/20 a 17/10/20 MaTricUla: 5902636/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE licio SolHEiro/BrEJo G araGUaia laUdo MEdico: 12247/2020
NoME: lUcia dE faTiMa aBdoN lEiTE coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 21/11/19 a 05/12/19 MaTricUla: 54196160/1 carGo: Prof 
loTaÇÃo: EE lUiZ GoNZaGa/BraGaNca laUdo MEdico: 2134/2019
NoME: Maria MadalENa MoNTEiro do NaSciMENTo coNcESSao: 10 diaS
PEriodo: 22/08/19 a 31/08/19
MaTricUla: 57210145/1 carGo: ESPEc EdUc loTaÇÃo: EE rio caETE/BraGaNca
laUdo MEdico: 2065/2019
NoME: MarcilENa TElES dE MoraES coNcESSao: 7 diaS
PEriodo: 09/12/20 a 15/12/20
MaTricUla: 57232073/1 carGo: TEc GESTao loTaÇÃo: dEPTo EXEc 
orc fiNaNcEira/BElEM laUdo MEdico: 68516
NoME: MarcoS cElio caValcaNTE dE oliVEira coNcESSao: 93 diaS
PEriodo: 01/10/19 a 01/01/20 MaTricUla: 57204272/1 carGo: Prof 
loTaÇÃo: EE 28 JaNEiro/caSTaNHal laUdo MEdico: 2103/2019.
NoME: MarcoS cElio caValcaNTE dE oliVEira coNcESSao: 61 diaS
PEriodo: 01/08/19 a 30/09/19 MaTricUla: 57204272/1 carGo: Prof 
loTaÇÃo: EE 28 JaNEiro/caSTaNHal laUdo MEdico: 1936/19
NoME: Maria criSTiNa ViEGaS QUEiroZ coNcESSao: 31 diaS
PEriodo: 01/10/20 a 31/10/20
MaTricUla: 5768713/2 carGo: ESPEc EdUc loTaÇÃo: EE oliVEira 
BriTo/caPaNEMa laUdo MEdico: 2754/2020
NoME: Maria dE NaZarE alVES aMoriM coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 08/10/20 a 06/12/20 MaTricUla: 203327/1 carGo: SErVENTE 
loTaÇÃo: EE rUi BarBoSa/TUcUrUi laUdo MEdico: 1435/2020
NoME: Maria ElENicE MarQUES alVES coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 16/10/20 a 30/10/20
MaTricUla: 6009263/1 carGo: ESPEc EdUc loTaÇÃo: EE acY PErEira/MaraBa
laUdo MEdico: 12295/2012295/20
NoME: Maria EliZaNGEla daS NEVES coNcESSao: 16 diaS
PEriodo: 24/10/19 a 08/11/19
MaTricUla: 57233995/1 carGo: ESPEc EdUc loTaÇÃo: EE arGENTiNa 
PErEira/BraGaNca laUdo MEdico: 2141/2019
NoME: Maria iSaBEl fErrEira dE QUadroS coNcESSao: 19 diaS
PEriodo: 21/10/19 a 08/11/19 MaTricUla: 57226280/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE lEaNdro SilVEira/BraGaNca laUdo MEdico: 2146/2019
NoME: Maria JoSE carValHo dE MElo coNcESSao: 36 diaS
PEriodo: 25/11/19 a 30/12/19 MaTricUla: 684899/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE STa TErEZiNHa/BraGaNca laUdo MEdico: 2165/2020
NoME: MiriaN BaSToS da SilVa coNcESSao: 90 diaS PEriodo: 
28/12/2020 a 27/03/2021
MaTricUla: 759775/1 carGo: aSS. TEc. loTacao: iNST fEliPE 
SMaldoNE/BElEM laUdo MEdico: 67400
NoME: Maria lUciETE coElHo da SilVa coNcESSao: 31 diaS
PEriodo: 03/04/19 a 03/05/19
MaTricUla: 5356938/2 carGo: Prof loTaÇÃo: EE do cUri/iGaraPE 
acU laUdo MEdico: 1908/2019
NoME: Maria rEJaNE doS SaNToS BarrETo BarBoSa coNcESSao: 10 diaS
PEriodo: 15/09/20 a 24/09/20
MaTricUla: 57234015/1 carGo: ESPEc EdUc loTaÇÃo: 4ª UrE/MaraBa
laUdo MEdico: 12206/2020
NoME: Maria roSiNElia PiMENTa SilVa coNcESSao: 14 diaS
PEriodo: 17/09/19 a 30/09/19
MaTricUla: 57210178/1 carGo: ESPEc EdUc loTaÇÃo: EE STa 
TErEZiNHa/BraGaNca laUdo MEdico: 2091/2019
NoME: Mario GUilHErME NUNES diaS coNcESSao: 63 diaS
PEriodo: 01/07/19 a 01/09/19 MaTricUla: 5658411/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE MiGUEl BriGida/SaliNoPoliS laUdo MEdico: 1909/19
NoME: MarlENa dE carValHo SaNcHES coNcESSao: 79 diaS
PEriodo: 14/10/20 a 31/12/20 MaTricUla: 57196804/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE fraNciSco alMEida/MoNTE alEGrE laUdo MEdico: 479/2020
NoME: MarlicE MicHillES MENEZES dE liMa coNcESSao: 52 diaS
PEriodo: 10/07/19 a 30/08/19 MaTricUla: 57220790/1 carGo: Prof 
loTaÇÃo: EE BoliVar SilVa/BraGaNca laUdo MEdico: 1973/2019
NoME: MarcUS ViNiciUS PiNTo fraNca
coNcESSao: 90 diaS PEriodo: 14/11/2020 a 11/02/2021
MaTricUla: 5444799/4 carGo: Prof loTacao: EE PadrE orioNE/
aNaNiNdEUa laUdo MEdico: 67180
NoME: Maria roSiNEidE PiMENTEl SilVa coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 14/12/2020 a 13/03/2021 MaTricUla: 6306322/2 carGo: 
Prof loTacao: EE alM TaMaNdarE/BElEM laUdo MEdico: 67182
NoME: MilENa dE faTiMa doS SaNToS SilVa coNcESSao: 29 diaS
PEriodo: 02/10/19 a 30/10/19 MaTricUla: 54188353/1 carGo: Prof 
loTaÇÃo: EE rio caETE/BraGaNca laUdo MEdico: 2107/2019

NoME: MilENE SaNTiaGo doS SaNToS coNcESSao: 16 diaS
PEriodo: 26/09/19 a 11/10/19
MaTricUla: 57213274/1 carGo: MErENdEira loTaÇÃo: EE TEodaTo 
rEZENdE/SaliNoPoliS laUdo MEdico: 2104/2019
NoME: MilENE SaNTiaGo doS SaNToS coNcESSao: 37 diaS
PEriodo: 16/01/20 a 21/02/20
MaTricUla: 57213274/1 carGo: MErENdEira loTaÇÃo: EE TEodaTo 
rEZENdE/SaliNoPoliS laUdo MEdico: 2195/2020
NoME: MiriaM ErNESTiNa PiNHo GoMES coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 06/01/21 a 06/03/21 MaTricUla: 54180911/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE N S coNcEicao aParEcida/BElEM laUdo MEdico: 29619
NoME: MiriNalVa QUEiroZ lEMoS coNcESSao: 16 diaS
PEriodo: 10/09/20 a 25/09/20
MaTricUla: 57215050/1 carGo: SErVENTE loTaÇÃo: EE S JoSE/SaNTarEM
laUdo MEdico: 439/2020
NoME: odiElSoN da coSTa MoNTEiro coNcESSao: 125 diaS
PEriodo: 29/03/19 a 31/07/19
MaTricUla: 57210622/1 carGo: SErVENTE loTaÇÃo: EE PadrE dUBoiS/
SaliNoPoliS
laUdo MEdico: 1907/2019
NoME: PaUlo HENriQUE doS SaNToS fErrEira coNcESSao: 77 diaS
PEriodo: 16/08/19 a 31/10/19 MaTricUla: 5889558/1 carGo: Prof 
loTaÇÃo: EE raiMUNda SilVa/cUrUca laUdo MEdico: 2076/2019
NoME: PaUlo ricardiNo doS SaNToS coNcESSao: 136 diaS
PEriodo: 18/04/19 a 31/08/19
MaTricUla: 7007523/1 carGo: SErVENTE loTaÇÃo: EE PadrE SalES/
caPaNEMa laUdo MEdico: 1983/2019
NoME: QUEila alVES MENdES coNcESSao: 91 diaS PEriodo: 02/09/20 a 01/12/20
MaTricUla: 5890149/1 carGo: Prof loTaÇÃo: EE Mª cErQUEira/
iTaiTUBa laUdo MEdico: 492/2020
NoME: raiMUNdo NaZarENo SaNTaNa coNcESSao: 16 diaS
PEriodo: 11/11/19 a 26/11/19 MaTricUla: 6317855/1 carGo: ViGia
loTaÇÃo: EE EXTErNaTo aNToNio/BraGaNca laUdo MEdico: 2135/19
NoME: raiMUNdo NoNaTo BEZErra dE liMa coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 03/09/19 a 17/09/19 MaTricUla: 5606730/3 carGo: Prof 
loTaÇÃo: EE lUiZ GoNZaGa/BraGaNca laUdo MEdico: 2058/2019
NoME: raQUEl cordEiro oliVEira coNcESSao: 5 diaS
PEriodo: 09/11/20 a 13/11/20 MaTricUla: 57204357/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE Joao BriTo/ParaUaPEBaS laUdo MEdico: 12321/2019
NoME: rENaTa cEcilia BarBoZa coNcESSao: 25 diaS
PEriodo: 25/08/20 a 18/09/20 MaTricUla: 57207339 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JoSE loUrENco/BrEU BraNco laUdo MEdico: 1433/2020
NoME: rENaTa cEcilia BarBoZa coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 28/09/20 a 11/11/20 MaTricUla: 57207339 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JoSE loUrENco/BrEU BraNco laUdo MEdico: 1439/2020
NoME: riSoNilcE SilVa BaHia coNcESSao: 154 diaS PEriodo: 
02/09/19 a 02/02/20
MaTricUla: 5417660/3 carGo: Prof loTaÇÃo: EE N S GUadalUPE/
icoaraci laUdo MEdico: 2139/2019
NoME: roSaNGEla criSTiNa da coSTa caldEira coNcESSao: 21 diaS
PEriodo: 30/11/20 a 20/12/20 MaTricUla: 5783372/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE lEoNor NoGUEira/BElEM laUdo MEdico: 204927a/2020
NoME: roSEli SilVa da coNcEicao
coNcESSao: 90 diaS PEriodo: 26/11/2020 a 23/02/2021
MaTricUla: 758540/1 carGo: SErVENTE loTacao: diV. dE 
TraNSPorTE/BElEM laUdo MEdico: 67429
NoME: roSEaNE JUSTiNo BarBoSa coUTiNHo coNcESSao: 36 diaS
PEriodo: 26/08/19 a 30/09/19 MaTricUla: 5320186/3 carGo: Prof 
loTaÇÃo: EE ViTaliaNo Vari/caP Poco laUdo MEdico: 2032/19
NoME: rUBErliTZ caMPoS dE araUJo coNcESSao: 16 diaS
PEriodo: 30/05/19 a 14/06/19 MaTricUla: 5477697/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE doMiNGaS SoUSa/BraGaNca laUdo MEdico: 1881/2019
NoME: rUBYNalVa BarBoSa BicHo
coNcESSao: 19 diaS PEriodo: 05/08/19 a 23/08/19
MaTricUla: 57196741/2 carGo: Prof loTaÇÃo: EE Joao SilVa/STa Mª 
Para laUdo MEdico: 1981/2019
NoME: rUY GalVariNo dE MoUra coUTiNHo coNcESSao: 181 diaS
PEriodo: 28/09/20 a 27/03/21
MaTricUla: 55588578/2 carGo: TEc GESTao loTaÇÃo: GaBiN 
SEcrETario/BElEM laUdo MEdico: 67744
NoME: VaNdErlEia doS SaNToS SilVa coNcESSao: 87 diaS
PEriodo: 06/10/20 a 31/12/20 MaTricUla: 5782619/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: col fErNaNdo HENriQUE/MoNTE alEGrE laUdo MEdico: 480/2020
NoME: ZENaidE dE laVor XiMENES coNcESSao: 8 diaS
PEriodo: 02/10/20 a 09/10/20
MaTricUla: 57215020/1 carGo: MErENdEira loTaÇÃo: EE alVaro 
SilVEira/SaNTarEM laUdo MEdico: 470/2020

Protocolo: 655860
Portaria nº 003230-2021-saGeP de 12/05/2021
coNcEdEr licença para participar do curso de Mestrado em Ensino 
de Matemática no 3º ciclo de Ensino Básico e Ensino Secundário na 
Universidade do Minho/Portugal a servidora PollYaNNa dE alMEida 
PaNToJa, matrícula nº 5951262-1, Professor classe i, no período de 
15/03/2021 a 14/03/2023.

Protocolo: 655856
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

ProrroGar coMissÃo de Processo adMiNistratiVo disciPLiNar
Processo eletrônico nº 2021/416775
Portaria N° 687/21, de 12 de maio de 2021.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 33.383 de 29.05.2017, CONSIDERANDO o disposto no 
artigo nº 199 da lei nº 5810 de 24.01.1994, que obriga a autoridade que 
tiver ciência de irregularidade no serviço público a promover a apuração 
dos fatos mediante SiNdicÂNcia ou ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar, assegurado ao acusado a ampla defesa; coNSidEraNdo os fatos 
narrados referente ao afastamento docente sem a devida autorização da 
Universidade do Estado do Pará, uma vez que o afastamento imPorTaria 
em prejuízo as atividades de ensino no âmbito desta iES, garantindo ao 
docente o direito ao contraditório e a ampla defesa; CONSIDERANDO fi-
nalmente a solicitação de prorrogação de PorTaria de Pad no campus de 
conceição do araguaia, em virtude de dispensa de membros por problemas 
particulares conforme o E - Protocolo 2018/447574 de 03.10.2018;
r E S o l V E:
ProrroGar por 60(sessenta) dias, a coMiSSÃo dE ProcESSo adMiNiS-
TraTiVo diSciPliNar, para apurar os fatos supramencionados, composta 
dos seguintes servidores;
PrESidENTE id. fUNcioNal carGo
TaMirEZ SaNTaNa MUNiZ 5888599/2 ProfESSor aUXiliar
MEMBroS
adriaNa PaiVa caMarGo SaraiVa 5891742/1 ProfESSor aSSiSTENTE
WalNElia BENiGNo MaGalHÃES carriJo 5739730/2 TEcNico c
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 655521
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
Processo eletrônico nº 2021/494637
Portaria N° 667/21, de 10 de maio de 2021 .
dElEGar coMPETÊNcia ao servidor JoÃo HaMilToN PiNHEiro dE SoU-
Za, id. funcional nº 55586758/ 2, na função de coordENador do caM-
PUS dE caSTaNHal da UEPa, para outorgar grau a turma dos cursos de 
Licenciatura em Geografia e Tecnologia de Alimentos, desta IES no dia 
11/05/2021 em caSTaNHal/Pa.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/495869
Portaria N° 695/21, de 12 de Maio de 2021
dElEGar coMPETÊNcia ao servidor HiGSoN rodriGUES coElHo, id. 
funcional nº 57193315/ 1, na função de coordENador dE caMPUS dE 
TUcUrUÍ, para outorgar grau Solenidade do curso de Educação física no 
dia 14/05/2021, em TUcUrUÍ/Pa.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 655518
adicioNaL de iNsaLUBridade
Processo eletrônico nº 2021/65794
Portaria N° 684/21, de 12 de Maio de 2021
coNcEdEr, ao(a) servidor(a) desta iES, abaixo relacionado, lotado(a) no 
caMPUS dE caSTaNHal, adicioNal dE iNSalUBridadE – GraU MÉdio, 
a contar de 01.04.2021.
SErVidor id. fUNcioNal
PriScila dE alMEida cHaVES  5957080/ 1
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 655508
NoMeaÇÃo de doceNte aProVado eM coNcUrso PÚBLico- edi-
tal nº 074/2019
Processo eletrônico nº 2021/415627
Portaria N° 669/21, de 10 de maio de 2021
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 33.383 de 29.05.2017, CONSIDERANDO a Lei nº 6.839, 
de 15.03.2006, publicada em 17.03.2006, que dispõe sobre a atualização 
do Plano de carreira, cargos e Salários da Universidade do Estado do Pará,
CONSIDERANDO finalmente o resultado final do Concurso Público para pro-
vimento de vaga na carreira do Magistério Superior da Universidade do Es-
tado do Pará, referente ao Edital nº 074/2019 e ainda o Processo eletrônico 
nº 2021/415627 de 20.04.2021;
r E S o l V E:
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
THaiS fariaS caValcaNTE, para exercer o cargo de ProfESSor aUXi-
liar i - 40H, na área de conhecimento SaÚdE da MUlHEr, lotado(a) no 
dEParTaMENTo dE SaÚdE ESPEcialiZada
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Processo eletrônico nº 2020/620306
Portaria N° 668/21, de 10 de maio de 2021.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no diário Oficial nº 33.383 de 29.05.2017, CONSIDERANDO a Lei nº 6.839, 
de 15.03.2006, publicada em 17.03.2006, que dispõe sobre a atualização 
do Plano de carreira, cargos e Salários da Universidade do Estado do Pará,
CONSIDERANDO finalmente o resultado final do Concurso Público para pro-
vimento de vaga na carreira do Magistério Superior da Universidade do Es-
tado do Pará, referente ao Edital nº 074/2019 e ainda o Processo eletrônico 
nº 2020/620306 de 20.08.2020;
r E S o l V E:
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
rEJaNE WalESSa PEQUENo rodriGUES aBraHiN, para exercer o cargo 
de ProfESSor aUXiliar i - 40H, na área de conhecimento fiSioloGia 
do EXErcÍcio; TrEiNaMENTo E ESPorTES colETiVoS E iNdiVidUaiS, 
lotado(a) no dEParTaMENTo dE dESPorTo.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 655515

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Processo eletrônico nº 2021/416775
Portaria N° 696/21, de 12 de Maio de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) iZaBEl SaNToS da crUZ, id. funcional nº 
5183472/ 2,cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) dEParTaMEN-
To dE ciÊNciaS NaTUraiS, 60(Sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao 
triênios de 01/04/2016 a 31/03/2019 no período de 30.04.2021 a 28.06.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/324981
Portaria N° 693/21, de 12 de Maio de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) VaNdErSoN cUNHa do NaSciMENTo, 
id. funcional nº 5618894/ 1,cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lo-
tado(a) no(a) dEParTaMENTo dE dESPorTo, 30(Trinta) dias de li-
cença Prêmio, referente ao triênios de 10/03/1997 a 09/03/2000 no 
período de 01.10.2021 a 30.10.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 655520

LiceNÇa MaterNidade
.

Processo eletrônico nº 2019/570329
Portaria N° 666/21, de 10 de maio de 2021.
coNcEdEr a servidora caMila ViaNa BarroS, id. funcional nº 57202529/1, 
cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c, lotada no PlaNETário SEBaSTiÃo 
da GaMa, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no período de 
23.11.2015 a 20.05.2016, apenas com fins de regularização funcional.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 655516

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Protocolo n° 2021/393802
laUdo: 73431 /21, 03 dE Maio dE 2021
NoME do SErVidor: Erica dE NaZarÉ Marcal ElMEScaNY
id. fUNcioNal: 54182396/ 3
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
loTaÇÃo: dEParTaMENTo dE TEraPia ocUPacioNal
PErÍodo: 01.03.2021 a 14.03.2021
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 655529

desiGNar serVidor
.

Processo eletrônico nº 2020/460017
Portaria N° 685/21, de 12 de maio de 2021
dESiGNar as servidoras desta iES abaixo relacionadas para exercerem as fun-
ções não comissionadas do curso de licenciatura em letras – língua inglesa, 
conforme o estabelecido na resolução nº 3365/18 a contar de 10.03.2021.
ProfESSora  aTiVidadE dE GESTÃo  carGa Horária
JESSilÉia GUiMarÃES EirÓ  coordENadora dE Tcc 10H
EriKa SUEllEM caSTro da SilVa  coordENadora dE ESTáGio  10H
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 655524

errata
.

sUPriMeNto de FUNdo
errata
Protocolo: 655031
Processo nº. 2021/494424
onde se lê: 339039 - r$ 500,00
Leia-se: 339039 - r$ 350,00
Publicada no Diário Oficial N.º 34.582 de 13 de Maio de 2021.

Protocolo: 655484
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Processo eletrônico nº 2021/240930
Retificar os termos da PORTARIA n° 650/21, de 05 de Maio de 2021, pu-
blicado no d.o.E. Nº 34.580 dE 11.05.2021, referente a ProGrESSÃo fUN-
cioNal, da servidora cidNEia do Socorro dE SoUZa foNSEca o seguinte:
oNde se LÊ: “…, Técnico em laboratório ....”
Leia-se:“…, aGENTE adMiNiSTraTiVo …”
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 655537
Processo eletrônico nº 2020/972979
Retificar os termos da PORTARIA n° 546/21, de 20 de abril de 2021, 
publicado no d.o.E. Nº 34.561 dE 23.04.2021, referente a Progressão 
funcional do servidor fláVio lUiZ NUNES dE carValHo o seguinte:
oNde se LÊ: “…, vigência a contar de 19.11.2021. ....”
Leia-se:“…, vigência a contar de 19.11.2020 …
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 655535
ii errata ao editaL N° 19/2021 – UePa
ProGraMa iNstitUcioNaL de BoLsas de iNiciaÇÃo cieNtÍFi-
ca Para o eNsiNo MÉdio
sUBProGraMa PiBic- eM/cNPq
oNde se LÊ:
6.  calENdário
6.1 o calendário seguirá as etapas detalhadas no quadro abaixo:

ETaPaS
PErÍodo

iNÍcio fiM
1ª Submissão das propostas 15/04/2021 14/05/2021
2ª divulgação da relação dos inscritos 21/05/2021

3ª recebimento  de  pedidos  de
reconsideração quanto a relação dos inscritos 24/05/2021 25/05/2021

4ª Divulgação final das propostas
encaminhadas à análise 27/05/2021

5ª análise e seleção das propostas pelos
comitês interno e Externo 28/05/2021 25/06/2021

6ª divulgação dos resultados preliminares 30/06/2021

7ª recebimento de pedidos de reconsideração
aos resultados preliminares 01/07/2020 02/07/2020

8ª Divulgação do resultado final após a análise
dos pedidos de reconsideração 13/07/2020

9ª Período para o envio dos documentos do
bolsista A definir A definir

10ª Encaminhamento do relatório parcial item 3.20

11ª
Encaminhamento do relatório final junto

como o resumo expandido para o Seminário de integração 
Científica

A definir A definir

12ª XI Seminário de Integração Científica Será  disposto  no  calendário
acadêmico

Leia-se:
6.  calENdário
6.1 o calendário seguirá as etapas detalhadas no quadro abaixo:

ETaPaS
PErÍodo

iNÍcio fiM
1ª Submissão das propostas 15/04/2021 19/05/2021
2ª divulgação da relação dos inscritos 25/05/2021

3ª recebimento  de  pedidos  de
reconsideração quanto a relação dos inscritos 27/05/2021 28/05/2021

4ª Divulgação final das propostas
encaminhadas à análise 31/05/2021

5ª análise e seleção das propostas pelos
comitês interno e Externo 02/06/2021 25/06/2021

6ª divulgação dos resultados preliminares 30/06/2021

7ª recebimento de pedidos de reconsideração
aos resultados preliminares 01/07/2021 02/07/2021

8ª Divulgação do resultado final após a análise
dos pedidos de reconsideração 13/07/2021

9ª Período para o envio dos documentos do
bolsista A definir A definir

10ª Encaminhamento do relatório parcial item 3.20

11ª
Encaminhamento do relatório final junto

como o resumo expandido para o Seminário de integração 
Científica

A definir A definir

12ª XI Seminário de Integração Científica Será  disposto  no  calendário
acadêmico

Belém, 13 de maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 655767

ii errata ao editaL N° 20/2021 – UePa
ProGraMa iNstitUcioNaL de BoLsas de iNiciaÇÃo cieNtÍFica e de
deseNVoLViMeNto tecNoLÓGico e iNoVaÇÃo
ProGraMas PiBic, PiBic-aF, PiBiti.
oNde se LÊ:
7. calENdário
7.1 o calendário seguirá as etapas detalhadas no quadro abaixo:

ETaPaS
PErÍodo

iNÍcio fiM
1ª Submissão das propostas 15/04/2021 14/05/2021
2ª divulgação da relação dos inscritos 21/05/2021

3ª recebimento  de  pedidos  de
reconsideração quanto a relação dos inscritos 24/05/2021 25/05/2021

4ª Divulgação final das propostas
encaminhadas à análise 27/05/2021

5ª análise e seleção das propostas pelos
comitês interno e Externo 28/05/2021 25/06/2021

6ª divulgação dos resultados preliminares 30/06/2021

7ª recebimento de pedidos de reconsideração
aos resultados preliminares 01/07/2020 02/07/2020

8ª Divulgação do resultado final após a análise
dos pedidos de reconsideração 13/07/2020

9ª Solicitação de execução do projeto como
ModalidadE VolUNTária

até 15 dias após a divulgação do
resultado final

10ª Período para o envio dos documentos do
bolsista A definir A definir

11ª Encaminhamento do relatório parcial item 3.22

12ª
Encaminhamento do relatório final junto como o resumo 

expandido para o Seminário
de Integração Científica

A definir A definir

13ª XI Seminário de Integração Científica Será disposto no calendário
acadêmico

Leia-se:
7.calENdário
7.1 o calendário seguirá as etapas detalhadas no quadro abaixo:

ETaPaS
PErÍodo

iNÍcio fiM
1ª Submissão das propostas 15/04/2021 19/05/2021
2ª divulgação da relação dos inscritos 25/05/2021

3ª recebimento  de  pedidos  de
reconsideração quanto a relação dos inscritos 27/05/2021 28/05/2021

4ª Divulgação final das propostas
encaminhadas à análise 31/05/2021

5ª análise e seleção das propostas pelos
comitês interno e Externo 02/06/2021 25/06/2021

6ª divulgação dos resultados preliminares 30/06/2021

7ª recebimento de pedidos de reconsideração
aos resultados preliminares 01/07/2021 02/07/2021

8ª Divulgação do resultado final após a análise
dos pedidos de reconsideração 13/07/2021

9ª Solicitação de execução do projeto como
ModalidadE VolUNTária

até 15 dias após a divulgação do
resultado final

10ª Período para o envio dos documentos do
bolsista A definir A definir

11ª Encaminhamento do relatório parcial item 3.22

12ª
Encaminhamento do relatório final junto como o resumo 

expandido para o Seminário
de Integração Científica

A definir A definir

13ª XI Seminário de Integração Científica Será disposto no calendário
acadêmico

Belém, 13 de maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 655776

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 697/2021, de 13 de maio de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: para realizar vistoria.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SaNTarÉM-Pa
NoME do SErVidor: ViTor BaraTa MorEira
carGo: TEcNico a,
id. fUNcioNal: 5920929/3
daTa iNicio: 19.05.2021
daTa TÉrMiNo: 20.05.2021
QUaNTidadE:01 ½ (uma meia)



 diário oficial Nº 34.583  99 Sexta-feira, 14 DE MAIO DE 2021

Portaria N° 698/2021, de 13 de maio de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: para entrega de obras.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: TUcUrUÍ-Pa
NoME do SErVidor: ViTor BaraTa MorEira
carGo: TEcNico a,
id. fUNcioNal: 5920929/3
daTa iNicio: 25.05.2021
daTa TÉrMiNo: 27.05.2021
QUaNTidadE: 02 ½ (duas meia)
Portaria N° 699/2021, de 13 de maio de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: para entrega de obras.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: TUcUrUÍ-Pa
NoME do SErVidor: roSiNaldo KoUrY GoES
carGo: TEcNico a
id. fUNcioNal: 57188236/6
daTa iNicio: 25.05.2021
daTa TÉrMiNo: 27.05.2021
QUaNTidadE: 02 e ½ (duas e meia)
Portaria N° 700/2021, de 13 de maio de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: para realizar vistoria.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SaNTarÉM-Pa
NoME do SErVidor: roSiNaldo KoUrY GoES
carGo: TEcNico a
id. fUNcioNal: 57188236/6
daTa iNicio: 19.05.2021
daTa TÉrMiNo: 20.05.2021
QUaNTidadE: 01 e ½ (uma e meia)
Portaria N° 701/2021, de 13 de maio de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: para desenvolver atividades.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: BraGaNÇa-Pa
NoME do SErVidor: claUdio da coSTa TriNdadE
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 5433100/ 2
daTa iNicio: 10.05.2021
daTa TÉrMiNo: 16.05.2021
QUaNTidadE: 06 e ½ (seis e meia)
Portaria N° 702/2021, de 13 de maio de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: para ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: PaBlo lUiS Baia fiGUEirEdo
carGo: ProfESSor aUXiliar
id. fUNcioNal: 5942295/2
daTa iNicio: 03.05.2021
daTa TÉrMiNo: 11.05.2021
QUaNTidadE: 4.0 (quatro)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 655612

oUtras MatÉrias
.

HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 06/2021-UEPa, cujo objeto é contrato em comodato, 
referente a reativos, tubos a vácuo para coleta de sangue e à cessão de uso 
de 1 (um) equipamento a fim de realização de análises bioquímicas para 
atender o laboratório do centro de ciências Biológicas e da Saúde/ccBS 
da Universidade do Estado do Pará.
a empresa vencedora do certame foi:
1- 73.008.682/0001-52 – laBiNBraZ coMErcial lTda, Grupo 01 (Valor 
da Proposta: r$ 346.486,20).
Belém, 13 de maio de 2021 .
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor UEPa

Protocolo: 655495
resULtado de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PUBLica N° 001/2021/ceL/UePa
Processo Nº 2020/11656
a Universidade do Estado do Pará, através da comissão Especial de licitação, torna 
público, resultado da licitação na modalidade concorrência Pública nº001/2021.
oBJETo: Exploração de espaço da Universidade do Estado do Pará - UEPa, 
referente a área de 22,57 m de frente por 20 m de fundo, localizada na Br 
316, KM 8, no município de ananindeua.
EMPrESa VENcEdora do cErTaME: P. da S. coUTo; cNPJ: 
06.198.903/0001-05.
Valor da ProPoSTa: r$15.001,99 (Quinze mil e um real e noventa e 
nove centavos) mensal.
Belém, 13 de Maio de 2021.
comissão Especial de licitação

Protocolo: 655497

LiceNÇa assisteNcia
Protocolo n° 2021/451851
laUdo: 73044 /21, 27 dE aBril dE 2021
NoME do SErVidor: dEYZiaNNE da coSTa do NaSciMENTo
id. fUNcioNal:57209359/ 1
carGo: aUXiliar dE laBoraTÓrio
loTaÇÃo: caMPUS dE BarcarENa
PErÍodo: 16.03.2021 a 13.07.2021
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 655533
resULtado de JULGaMeNto À HaBiLitaÇÃo LicitaÇÃo
toMada de PreÇo: Nº 002/2021- ceL/UePa Proc. 2021/148215
a Universidade do Estado do Pará, através da comissão Especial de licitação torna públi-
co o resultado da habilitação das empresas participantes no certame, acima informado:
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1- ad EMPrEENdiMENToS ProJEToS E coNSTrUÇÕES, 2- alfa E oME-
Ga coNSTrUTora SErViÇoS EirElli, 3- aSEVEdo SilVa SErViÇoS dE 
coNSTrUÇÃo EirEli EPP, 4- aTalaNTa ENGENHaria lTda, 5- a3 ENGE-
NHaria lTda, 6- B2B SErVicES lTda, 7-coNTiNENTal SErVicE SErViÇoS 
dE coNSTrUÇÃo EirEli, 8-ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS Ei-
rEli, 9- ETHoS SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES EirEli, 10- facE ENGENHa-
ria lTda., 11- lEST SErViÇoS dE ENGENHaria EirEli, 12- M. MoraES 
oliVEira Jr, 13- MMdEJESUS coNSTrUTora SErViÇoS lTda, 14- r.M.H. 
ENGENHaria lTda., 15-SaNEar BraSil coNSTrUÇÕES EirEli, 16- TrEZE 
EMPrEENdiMENToS coNSTrUÇÕES EirEli, 17-TEcc ENGENHaria lTda., 
18- iGf coNSTrUÇÕES E SErViÇoS, 19-dESiGNE ENGENHaria E SErVi-
ÇoS dE coNSTrUÇÕES, 20- PHX coNSTrUTora lTda.
EMPrESaS iNaBiliTadaS:
1- c. liMa rEPrESENTaÇÕES ENGENHaria SErViÇoS EirEli, 2-ENGE-
VEl coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, 3- orBiS ENGENHaria lTda., 
4- rr cardoSo EirEli.
Belém, 13 de Maio de 2021.
coMiSSÃo ESPEcial dE liciTaÇÃo

Protocolo: 655549

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

errata
.

Portaria N° 251/2021 PUBLicado eM 11/05/2021 No doe 34580
onde se lê: 06.05.2021 a 05.05.2023
Leia-se: 01.05.2021 a 30.04.2023

Protocolo: 655721

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 262/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/485122
rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$2.250,00 (dois mil du-
zentos e cinquenta reais), em favor da servidora JUcilEidE EMaNUEl-
lE PErEira dE BriTo, cargo agente de artes Práticas, matrícula nº 
54190957/1, para atender despesas de pronto pagamento que não podem 
ser subordinas ao processo normal de aplicação. o Suprimento de fundos 
solicitado será utilizado no elemento de despesa 339039 - Serviços de Ter-
ceiros: pessoa Jurídica, conforme autorização em atendimento a 90 (no-
venta) refeiçoes, sendo 30 (trinta) para o dia 18/05/2021, 30 (trinta) para 
o dia 19/05/2021 e 30 (trinta) para o dia 20/05/2021, cuja programação 
está veículada a reunião de comissões e reunião ordinária do conselho 
Estadual de assistência Social – cEaS/Pa e Nivelamento para formação de 
conselheiros. : 87101- 08.422.1505.8402 0107 253.896 
dESPESa: : 3390 39 r$ 2.250,00 fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para 
aplicação das despesas e 15 (quinze) dias para prestação de contas, con-
tados a partir da expedição da ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
13 Maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 655723

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 197/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019. considerando o PaE nº 2021/17812
r E S o l V E:
cEdEr a servidora GEorGiNa ToloSa GalVÃo, matrícula 3212874, da Se-
cretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda – SE-
aSTEr para o fundo Municipal de Solidariedade para Geração de Emprego 
e renda-Ver-o-Sol, no período de 01/01/2021 a 31/12/2022, com ônus no 
órgão de origem e posterior reembolso do órgão de destino, nos termos do 
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decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE 34.240 de 01/06/2020. 
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 de abril de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 655574

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 291 de 13 de Maio de 2021
dESiGNar o servidor MoNica MarQUES doS SaNToS calaNdriNE, 
ocupante do cargo de aSSiST. Social, matrícula nº. 54197354/ 1, para 
responder pela coordenação da daS/caSE, na ausência da titular rEGi-
Na fErNaNdES MoNTEiro, matrícula nº. 5686423/ 1, ocupante do cargo 
PEdaGoGo, que estará em gozo de férias, no período de 03/05/2021 a 
01/06/2021, com ônus para administração.
Portaria Nº 292 de 13 de Maio de 2021
coNcEdEr; 10 (dEZ) dias de licENÇa PaTErNidadE ao servidor  rodolfo 
coSTa da SilVa matricula: n° 57176093/1, ocupante do cargo de aGENTE 
dE PorTaria lotado no ciaM/Marabá no período 10.05.2021 à 19.05.2021.
Portaria Nº 293 de 13 de Maio de 2021
dESiGNar o servidor rENaTo JaNio fErrEira Maia, ocupante do cargo 
de aGENTE adMiNiSTraTiVo, matrícula nº. 54180595/2, para responder 
pela coordenação do NPP/SiGPlaN, na ausência da titular caTariNa Jor-
daNa BraZ carValHo, matrícula nº. 5919471/1, ocupante do cargo de 
aSSESSor i, que estará em gozo de férias, no período de 03/05/2021 à 
01/06/2021, com ônus para administração.
lUiZ cElSo da SilVa Presidente da faSEPa

Protocolo: 655455
Portaria Nº. 279 de 11 de Maio de 2021
coNcEdEr; 08 (oito) dias de licENÇa NoJo ao (a) servidor (a) Maria 
lUiSa JUSTo doS SaNToS, Matrícula n°: 57195194/ 1, ocupante do cargo 
de MoNiTor, lotado no SErViÇo dE aTENdiMENTo Social - SaS, no 
período 30.04.2021 à 07/05/2021.
Portaria Nº. 280 de 11 de Maio de 2021
coNcEdEr; 08 (oito) dias de licENÇa NoJo ao (a) servidor (a) PEdro 
carNEiro da SilVa, Matrícula n°: 57214846/4, ocupante do cargo de 
MoNiTor, lotado no cENTro dE iNTErNaÇÃo dE adolEScENTE MaScU-
liNo dE MaraBá - ciaMMB, no período 18.04.2021 à 25/04/2021.
Portaria Nº. 281 de 11 de Maio de 2021
coNcEdEr; 08 (oito) dias de licENÇa NoJo ao (a) servidor (a) aNToNio 
VicENTE raMalHo da SilVa, Matrícula n°: 5956637/1, ocupante do car-
go de MoNiTor, lotado no cENTro dE iNTErNaÇÃo dE adolEScENTE 
MaScUliNo dE MaraBá - ciaMMB, no período 19.04.2021 à 26/04/2021.
Portaria Nº. 282 de 11 de Maio de 2021
coNcEdEr; 08 (oiTo) dias de licENÇa Gala ao servidor Maria lUiZa dE 
oliVEira BElo, matrícula n° 54197788/1, ocupante do cargo de MoNi-
Tor, lotada no cSEBa, no período de 23.04.2021 á 30.04.2021.
Portaria Nº. 283 de 11 de Maio de 2021
dESiGNar o servidor JEfErSoN alMEida PirES, ocupante do cargo de 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, matrícula nº. 55587645/ 1, para responder 
pela Gerencia do GPaG, na ausência da titular VirGiNia da SilVa ParEN-
TE, matrícula nº. 3192385/ 1, ocupante do cargo aGENTE adMiNiSTra-
TiVo, função GErENTE iii, que estará em gozo de férias, no período de 
30/04/2021 à 29.05.2021, com ônus para administração.
lUiZ cElSo da SilVa Presidente da faSEPa

Protocolo: 655385
Portaria Nº 294 de 13 de Maio de 2021
ProrroGar cESSÃo, do servidor MarcoS afoNSo MoraES PiNHEi-
ro, matrícula nº. 54194692/ 1, ocupante do cargo MoNiTor, lotado na 
fundação de atendimento Socioeducativo do Pará - faSEPa, para iM-
PrENSa oficial do ESTado - ioE, no período de 24 meses a contar de 
06/05/2021, com ônus para o órgão cessionário nos termos do decreto 
Estadual nº 795/2020, de 29/05/2020.
ordenador: lUiZ cElSo da SilVa - Presidente da faSEPa

Protocolo: 655840

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 15/2021-GecoN de 12 de Maio de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará, 
no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de Maio de 2021.
considerando o teor dos processos nº 2021/326436 (pai), 2021/343468 
(filho) e 2021/338880 (filho);
considerando o despacho do diretor administrativo e financeiro da fasepa, 
sequencial nº 16 do protocolo 2021/326436;
 r E S o l V E:
 i – dESiGNar os servidores alEX coUTo GoNÇalVES, matrícula nº 
57196792/1 e liEGE caJUEiro ProENÇa, matrícula nº 54194100/1, para 
atuarem em comissão para apurar as ocorrências referentes a empresa 
MM coMÉrcio aTacadiSTa dE arTiGoS dE PaPElaria E SErViÇoS 
lTda, cNPJ: 31.920.842/0001-95, a qual, em tese, descumpriu as cláusu-
las estabelecidas no edital de licitação que deu origem à aTa dE rEGiSTro 

dE PrEÇoS Nº 06/2020 - PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 001/2020, o qual 
esta fundação é participante.
Esta PorTaria entre em vigor na data de publicação. dÊ- SE ciÊNcia, 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.

Protocolo: 655617

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 191/2021
oBJETiVo:  Participar de vista técnica às Prefeituras dos Municípios,  para 
expansão do projeto cidadania e viabilização de implantação do ProcoN 
nessas localidades.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo SÃo fÉliX do XiNGU/ TUcUMÃ/ oUrilÂNdia/ áGUa aZUl do NorTE/ 
XiNGUara/ rio Maria/ BaNNacH/ coNcEiÇÃo do araGUaia e rEdENÇÃo/Pa.
SErVidor:
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira; carGo: Secretário/SEJUdH; 
MaT: 392871/1; PErÍodo: 12 a 15/05/2021; Quantidade de diárias: 3,5.
Valbetânio Milhomem
Secretário adjunto de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 655413

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

errata
.

errata da Portaria N° 042/2021-daF/sedeMe – BeLÉM, 12 de 
Maio de 2021, publicado no doe 34.582, de 13/05/2021.
“oNde se LÊ: JoSÉ fErNaNdo GoMES JÚNior”
“Leia –se: JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JÚNior”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 655674

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 008/2021
coMPaNHia de GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
cNPJ: 08.454.441/0001-75
contratante: companhia de Gás do Pará – GáS do Pará
contratado: Márcio cordovil couto Pontes ferreira,
objeto: Prestação de Serviços de pessoa especializada no assessoramento 
técnico e acompanhamento presencial de sessões de licitações, ofertando 
suporte técnico presencial à equipe da coNTraTaNTE no decorrer de três 
certames que serão realizados por esta, tudo nos termos da proposta apre-
sentada pelo coNTraTado, que é parte integrante do presente contrato.
Vigência: 03 meses
Modalidade: contratação direta com base
na lei nº 13.303/2016
data de assinatura: 05 de Maio de 2021
Valor do contrato: r$ 3.744,09 (três mil setecentos
e quarenta e quatro reais e nove centavos)
dotação orçamentária: Própria
fonte de recurso: Própria
ordenador responsável: diretora Presidente claudia Bitar
foro: Belém/Pa
assinaturas: Pela Gás do Pará: claudia Bitar e andré Macêdo.
Pelo contratado: Márcio cordovil couto Pontes ferreira.

Protocolo: 655403

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

coMPaNHia de GÁs do ParÁ
resULtado da LicitaÇÃo – PreGao PreseNciaL N° 001/2021
a companhia de Gás do Pará, através de seu pregoeiro, designado pela 
Presidente, torna público aos interessados o resultado do certame em epí-
grafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na área am-
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biental para fins de elaboração de RCA (Relatório de Controle Ambiental), 
que subsidiará o licenciamento ambiental para implantação de redes de 
distribuição de gás natural pela companhia de Gás do Pará, no Município 
de Barcarena/Pa, conforme descrito em edital.
licitante vencedora: TErra ldTa, no valor global de r$ 280.000,00
(duzentos e oitenta mil reais). Processo 004/2021.
Marcelo aguiar de oliveira costa – Pregoeiro.

Protocolo: 655482

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 046/2021 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/508519;r E S o l V E:
coNcEdEr diária conforme abaixo:
colaBorador: aNToNio dE PadUa rodriGUES filHo, matrícula: 
5946321/1, ocupante do cargo de diretor de Estratégia e relações institucionais.
oBJETiVo: Participar de visita institucional em atendimento ao ofício cir-
cular 015/2021-GS/SEdEME.
dESTiNo: São João de Pirabas
PErÍodo: 14/05/2021
QTdE: ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 13 de Maio de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 655419
Portaria Nº 047/2021 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/507599;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: carloS EdUardo MaToS do MoNTE, matrícula: 
5927522/2, ocupante do cargo de Gerente de Elaboração e Estudos de Proje-
tos e aNdrÉ da PaiXÃo rodriGUES, Motorista, como colaborador eventual.
oBJETiVo: Participar de visita institucional em atendimento ao ofício cir-
cular 015/2021-GS/SEdEME.
dESTiNo: São João dos Pirabas
PErÍodo: 14/05/2021
QTdE: ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 13 de Maio de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 655434

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00277. data de emissão: 11/05/2021.
dispensa de licitação nº 015/2021.
ref.: Processo nº 52619.000301/2021-10 Protocolo nº 202100796
objeto: contratação de empresa especializada na prestação do serviço de 
manutenção em ramal telefônico.
Valor: R$257,70 (Duzentos e cinqüenta e sete reais e setenta centavos).
dotação orçamentária:
fonte: 0260 – recursos Prov. de Transferências de convênios.
funcional: 14 122 1297 8338.
Projeto/atividade: operacionalização das ações administrativas.
Natureza da despesa: 339039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Unidade Gestora: 590201.
Gestão: 59000.
Plano interno: 4120008338c.
Servidores indicados como fiscal/Suplente: João Victor da Silva Sousa/
Saulo Emílio Martins figueiredo.
Empresa: lUiS foNSEca ViaNa 87353563249 (Jl SErViÇoS ElÉTricoS).
cNPJ: 34.443.913/0001-02.
Endereço: rua ajax de oliveira n° 152, Bairro Benguí – Belém/Pa – cEP: 66.630-000.
Ordenador de despesa: Cintya Silene de Lima Simões.

Protocolo: 655580

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria N° 107/2021 de 13 de Maio de 2021
a PrESidENTE da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rESolVE:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 023/2021, celebrado com a em-
presa fUNdaÇÃo arcadaS, a servidora laura daniela Miranda de Queiroz, 
matrícula n° 57208943/1, e como suplente a servidora Nereida Gabriela leao 
de oliveira, matrícula nº 5939687/2, conforme processo nº 2021/495493
assinatura: 13/05/2021
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 655579

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 109/2021 de 13.05.2021. art. 1º coNcEdEr li-
cença Saúde ao servidor antonio Edson Santos de castro, assistente 
do registro Mercantil cl. a, matricula nº 57209662/1, no período de 
11/03/2021 a 24/03/2021, conforme processo 2021/344335. cilENE 
MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 655448

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

eXtrato de rescisÃo aMiGÁVeL do coNtrato
termo de rescisão amigável ao contrato n° 011/2021 – JUcePa.
daTa da aSSiNaTUra: 13/05/2021
ProcESSo N º: 2021/325286
coNTraTaNTE: JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, inscri-
ta no cNPJ: 04.825.329/0001-42.
coNTraTado: MUNdial NET TElEcoM lTda, inscrita no cNPJ N° 
16.577.986/0001-05
as partes resolvem, de comum acordo e de forma amigável, com fun-
damento no art. 79, ii da lei 8.666/1993, extinguir a relação contratual 
firmada por meio de dispensa de licitação nº 07/2021, concedendo-se, de 
forma recíproca, ampla e geral quitação, não havendo nada a cobrar uma 
da outra, seja a que título for a partir da assinatura deste Termo.
ordenador: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 655642

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 108/2021 de 12/05/2021. art. 1º designar os Vogais, a seguir 
relacionados, aptos a realizar análise de processos de Empresário individual, a con-
tar da data de sua publicação na ioEPa, conforme processo nº 2021/437120.

Matrícula Vogal
 cPf

5936832/3 alEXaNdrE da SilVa carValHo 766.462.387-15
5923851/1 aNToNio fErrEira filHo 350.519.224-49
54180575/3 JoaQUiM TadEU PErEira 023.069.992-87
5922880/1 KlEBEr aNToNio da coSTa MoUrao 425.736.102-68
466638/2 MaUro doS SaNToS lEoNidaS 157.949.202-97
5895000/2 PaBlo daMaScENo rEiS 665.142.072-00
57205142/4 rEBEca Godoi GUEdES dE oliVEira 684.508.342-87
5922875/1 riTa dE caSSia arEaS doS SaNToS 218.479.592-53
5922882/1 WildES SilVa raMoS 061.238.642-20

cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.
Protocolo: 655365

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

diÁria
.

Portaria nº 017/2021 – 13  de Maio de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Micro-
crédito crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
no art. 3º da lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias para os servidores abaixo, de acordo com as bases 
vigentes, no trecho Belém/Santa Maria do Pará/Belém, com o objetivo de 
realizar palestra e cadastro de créditos, a futuros microempreendedores 
dos municípios acima mencionados, através do NGPM-crEdicidadÃo.
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Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
JacKEliNE YaSMiM NoGUEira 

SilVa 5930821-2 GErENTE rE-
GioNal 14/05/2021  1/2

VaNilSa da SilVa BorGES 591773-3
GErENTE rE-

GioNal 14/05/2021  1/2

faUSTo BoTElHo dE carValHo 837.863.092-72 colaBorador 
EVENTUal 14/05/2021  1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 655770

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNtratiVo toMada 
de PreÇos tP 010/2021–cPL/sedoP
objeto: contratação de empresa de engenharia para instalação de tanques de 
combustíveis modelos Skid no Gap-be para atendimento de toda a Guarnaer-be, 
neste Estado conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a Secretaria de Estado e desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SE-
doP, através da comissão Permanente de licitação, torna Público que hou-
ve interposição de recurso administrativo contra o resultado do julgamento 
da fase de HaBiliTaÇÃo, apresentado por essa cPl na referida licitação.
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
os recursos estarão disponíveis através do site da SEdoP no link: www.
sedop.pa.gov.br/licitações-0 e no e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br.
Belém-Pa, 13 de maio de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 655386
aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – coNcor-
rÊNcia PÚBLica cP 001/2021-sedoP
oBJETo: contratação de empresa para execução da obra de construção do 
Hospital Pronto - Socorro, no Município de Belém/Pa. conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
EMPrESaS claSSificadaS:
1ª - coNSÓrcio cdG ProGrEdior BElÉM - r$ 145.996.619,11
2ª – PaUliTEc coNSTrUÇÕES lTda cNPJ: 49.437.809/0001-74 - r$ 153.495.468,83.
3ª - coNSÓrcio MUlTiSUl-laca - r$158.538.457,59
4ª - coNSÓrcio EM SEdoP - r$ 163.851.697,28
5ª - aUGUSTo VElloSo ENGENHaria S.a. cNPJ: 05.522.437/0001-
09 - r$ 168.114.073,37
6ª - JoTa ElE coNSTrUÇÕES ciViS S. a. cNPJ: 77.591.402/0001-
32 - r$ 171.716.874,43
7ª - coNSÓcio ciNZEl/GoMES SodrÉ - r$ 177.889.585,31
8ª - PorTo BElo ENGENHaria E coMErcio lTda cNPJ: 03.701.380/0001-
80 - r$179.699.584,40
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art.109 da Lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos fica desde 
já declarada VENcEdora do cErTaME, a empresa coNSÓrcio cdG ProGrE-
dior BElÉM – EMPrESaS: cdG coNSTrUTora S/a cNPJ: 03.043.067/0001-
00 e coNSTrUTora ProGrEdior lTda cNPJ: 56.838.949/0001-10 com o  
valor de r$ 145.996.619,11 (cento e quarenta e cinco milhões, novecentos e 
noventa e seis mil, seiscentos e dezenove reais e onze centavos).
Belém-Pa, 13 de maio de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 655636
aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNtratiVo Na coN-
corrÊNcia cP 006/2021–cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para 
iMPlaNTaÇÃo do SiSTEMa dE rEfriGEraÇÃo E adEQUaÇÃo da árEa dE 
SEGUraNÇa No GiNáSio PoliESPorTiVo, no Município de SaNTarÉM, nes-
te Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a Secretaria de Estado e desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SE-
doP, através da comissão Permanente de licitação, torna Público que hou-
ve interposição de recurso administrativo contra o resultado do julgamento 
da fase de HaBiliTaÇÃo, apresentado por essa cPl na referida licitação.
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
os recursos estarão disponíveis através do site da SEdoP no link: www.
sedop.pa.gov.br/licitações-0 e no e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br.
Belém-Pa, 13 de maio de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 655510

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato N° 18/2020
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, 
iniciando em 02.04.2021, encerrando em 01.04.2022.
data da assinatura: 01.04.2021
Classificação do Objeto: Outros.
contratada: NP capacitação e Soluções Tecnológicas ltda
ordenador: José antônio de angelis

Protocolo: 655441
4° terMo aditiVo ao coNtrato N° 48/2020
objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência contratu-
al, ambos por mais 06 (seis) meses, iniciando o prazo de execução em 
08.05.2021, encerrando em 07.11.2021, e iniciando o prazo de vigência 
em 08.05.2021, encerrando em 07.11.2021.
data da assinatura: 07.05.2021
Classificação do Objeto: Outros.
contratada: Hidro Engenharia Sanitária e ambiental ltda
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 655447
2° terMo aditiVo ao coNtrato N° 45/2020
objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência contratu-
al, ambos por mais 06 (seis) meses, iniciando o prazo de execução em 
08.05.2021, encerrando em 07.11.2021, e iniciando o prazo de vigência 
em 08.05.2021, encerrando em 07.11.2021.
data da assinatura: 07.05.2021
Classificação do Objeto: Outros.
contratada: Prospera Service ltda
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 655444
2° terMo aditiVo ao coNtrato N° 49/2020
objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência contratu-
al, ambos por mais 06 (seis) meses, iniciando o prazo de execução em 
08.05.2021, encerrando em 07.11.2021, e iniciando o prazo de vigência 
em 08.05.2021, encerrando em 07.11.2021.
data da assinatura: 06.05.2021
Classificação do Objeto: Outros.
contratada: Bel casa construção civil e Serviços ltda
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 655452
22° terMo aditiVo ao coNtrato N° 75/2012
objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência contratu-
al, ambos por mais 06 (seis) meses, iniciando o prazo de execução em 
11.04.2021, encerrando em 10.10.2021, e iniciando o prazo de vigência 
em 10.05.2021, encerrando em 09.11.2021.
data da assinatura: 09.04.2021
Classificação do Objeto: Outros.
contratada: consan Engenharia ltda
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 655453

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 02/2021 – cosaNPa
a coMPaNHia dE SaNEaMENTo do Pará - coSaNPa, neste ato represen-
tada por sua diretora de Gestão de Pessoas e logística, Sra. fErNaNda 
rEGiNa dE PiNHo PaES, no uso de suas atribuições e de conformidade 
com os documentos contidos no bojo do processo administrativo (E-Proto-
colo) nº 2021/306450 tramitado nesta companhia, resolve reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com base no artigo 74, caput, do rilc, 
art. 30, caput da lEi nº 13.303/2016 do regulamento interno de licita-
ções e contratos da coSaNPa - rilc, para contratar a empresa VfaTEc 
SolUÇÕES EM SiSTEMaS S/S lTda, empresa pública de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 01.716.341/0001-20, com sede na avenida 
Senador lemos, nº 791, sala 1501 - Edifício Sintese Plaza, bairro Umari-
zal, cEP: 66.050-000, Belém-Pará, endereço eletrônico: comercial@vfatec.
com.br / vilian@vfatec.com.br, telefone: (91) 3215-2000, para prestação 
de serviços técnicos para a geração de documentos eletrônico (sistema pu-
blico de escrutinação digital) para cumprimento das obrigações acessórias 
aos órgãos fiscalizadores e acessória referente ao SPED CONTRIBUIÇÃO 
(PiS / coNfiNS) E SPEd fiScal, conforme a legislação em vigor, para 
posterior validação e remessa aos órgãos fiscalizadores, abrangendo os 
serviços de instalação, configuração, treinamento dos módulos, suporte 
e atualização de versão durante o período de vigência do contrato, per-
fazendo o valor de r$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), conforme 
a Justificativa Técnica para Contratação às fls. 02, o Termo de Referencia 
- Prestação de Serviço às fls. 03 a 09, o Despacho às fls. 14, o Parecer 
Jurídico n°112/2021 às fls. 15 a 21, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
às fls. 27, partes integrantes e indissociáveis deste Processo de Dispensa.
Belém-Pa, 12 de Maio de 2021 .
fErNaNda rEGiNa dE PiNHo PaES
diretora de Gestão de Pessoas e logística
raTificaÇÃo
ratifico o presente TErMo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, 
pelas razões acima expostas.
NaGiB cHaroNE filHo
Presidente em exercício

Protocolo: 655487
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COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Nº do termo aditivo: 3º (terceiro)
Nº do contrato nº 04/2017
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 09/2016-SEad
Valor do contrato original: r$ 64.550,40 (sessenta e quatro mil quinhen-
tos e cinquenta reais e quarenta centavos)
Objeto e Justificativa do aditamento: Prorrogação de Prazo - art.57 inc. II, 
§4º, da lei federal nº 8.666/93.
Vigência: 09.05.2021 a 09.05.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x claro S.a.
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
data da assinatura: 07.05.2021

Protocolo: 655372

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 008/2021
o sr. diretor Presidente da companhia de Habitação do estado 
do Pará – coHaB/Pa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
considerando parecer da assessoria Jurídica nº 371/2021-aSJUr e mani-
festação da assessoria de controle interno nº 052/05, nos autos do Pro-
cesso nº 2021/293910, que trata da aquisição de 02 (dois) certificados 
digitais E-cPf, do tipo a3, com validade para 12 (doze) meses, resolve 
proceder a contratação direta da empresa iNSTiTUTo fENacoN, cNPJ 
11.825.802/0001-57, por meio de dispensa de licitação, fundamentado 
no artigo 28, §3º, i, da lei federal nº 13.303/2016 c/c artigo 80, ii, do 
regulamento interno de licitações e contratos da coHaB, no valor global 
de r$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), conforme consta nos autos.
Belém, 13  de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 655376

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 008/2021
Nos termos do artigo 79, inciso V do regulamento interno de licitações e 
contratos, ratifico a Dispensa de Licitação para a contratação de empresa INS-
TiTUTo fENacoN, cNPJ nº 11.825.802/0001-57, para aquisição de 02 (dois) 
certificados digitais E-CPF, do tipo A3, com validade para 12 (doze) meses, 
conforme manifestação da aSlic, constante do Processo 2021/293910, cujo 
valor global é de r$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).
Belém, 13  de  maio  de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 655378

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

Portaria
.

Portaria Nº 166 de 13 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
r E S o l V E:
TraNSfErir, por motivo de necessidade de serviço, as férias da servidora 
VaNda corrEa SidriM, identidade funcional nº 5050162/3, ocupante do 
cargo de Gerente, lotada na diretoria de administração e finanças - daf, 
referente ao exercício 2020/2021, concedido anteriormente, no período de 
14/06 a 13/07/2021, através da PorTaria nº 150 de 04/04/2021, publi-
cada no DOE nº 34.574, de 06/05/2021, para período a definir.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 13 de maio de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 655702

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 162 de 13 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo Pro-
fiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 01.01.2019, pu-
blicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/497688.

r E S o l V E:
dESiGNar o servidor dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro, iden-
tidade funcional nº 57222720/1, ocupante do cargo de Gerente, lotado na 
diretoria de administração e finanças - daf, para responder pelo cargo de 
diretor, GEP-daS-011.5, no período de 08/06 a 07/07/2021, com todas as 
vantagens inerentes ao cargo durante o impedimento do titular adEJard 
Gaia crUZ, identidade funcional nº 80845778/4, ocupante do cargo de 
diretor de administração e finanças – daf, GEP-daS-011.5, que se en-
contra em gozo de férias, no período acima citado, conforme PorTaria nº 
161, de 12/05/2021, publicada no doE nº 34.582, de 13/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 13 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 655344

diÁria
.

Portaria Nº 164 de 13 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/473920.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores EdiVaNildo GoNÇalVES caMarÃo, identida-
de funcional nº 57213982/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia de Pesca, 
lotado na diretoria de ciência e Tecnologia – dcT a viajar ao município de 
Cametá-PA, no período de 17 a 21/05/2021, a fim de realizar visitas de 
acompanhamento do Termo de colaboração 002/2019 referente ao apoio 
à empresa Junior de Engenharia de Pesca (acEEP-Jr) para assessorar os 
produtores e pescadores da comunidade laranjal em cametá e visita à in-
cubadora de frutas da UEPa, para futuras parcerias entre a SEcTET e UEPa; 
e MaX rUSSUEl lEiTE dE SoUSa, identidade funcional nº 54195916/1, 
ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e 
finanças – daf, que conduzirá o servidor da diretoria de ciência e Tecno-
logia – dcT ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e 1/2 (quatro 
e meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 13 de maio de 2021.

Protocolo: 655619
Portaria Nº 165 de 13 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/506258.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor PaUlo rUBENS riBEiro PErEira, identidade 
funcional nº 830038/1, ocupante do cargo de assistente Técnico - re-
ferência XXVII, lotado na Diretoria de Educação Superior, Profissional e 
Tecnológica – dETEc, a viajar ao município de Salinópolis-Pa, nos dias 19 
e 20/05/2021, a fim de participar do término das obras do Centro Tecnoló-
gico do Município de Salinópolis - Pa.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 13 de maio de 2021. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 655622

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
dispensa de Licitação nº 004/2021
Processo: 2021/283451
Valor: r$ 206,00 (duzentos e seis reais)
Objeto: contratação de Certificado Digital E-CPF A3 com Token - 36 meses.
data da dispensa: 05/05/2021
fundamento legal: Parecer Jurídico nº 065/2021-ProJUr/faPESPa, e com 
base no art. 24, inc. Viii, da lei federal nº 8.666/93.
dotação orçamentária: 19.126.1508.88238/0101/339040
contratada: SErViÇo fEdEral dE ProcESSaMENTo dE dadoS (SErPro)
cNPJ: 33.683.111/0001-07
Endereço: St. de Grande área Norte, Quadra 601, lote V- Bairro: asa Norte  
- cEP: 70.836-900 - Brasília/df.
Ordenador: Carlos Edilson de Almeida Maneschy

Protocolo: 655599
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ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
o dirETor-PrESidENTE da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTU-
doS E PESQUiSaS- faPESPa, de acordo com as suas atribuições legais, 
raTifica a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 004/2021, com fulcro no art. 24, 
inc. Viii, da lei federal nº 8.666/93, processo nº 2021/283451 – faPES-
PA, referente à contratação de Certificado Digital E-CPF A3 com Token - 36 
meses em favor da empresa SErViÇo fEdEral dE ProcESSaMENTo dE 
dadoS (SErPro) - cNPJ: 33.683.111/0001-07, situada à St. de Grande 
área Norte, Quadra 601, lote V- Bairro: asa Norte  - cEP: 70.836-900 - 
Brasília/distrito federal, no r$ 206,00 (duzentos e seis reais).
Belém/Pa, 07 de maio de 2021.
Carlos Edilson de Almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 655601

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 196, de 13 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabo-
rador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de Telecom, matrícu-
la 73404, 13/05/2021 a 13/05/2021, à Belém-Pa/Tracuateua/castanhal /
Belém-Pa, para Manutenção do cluster de Tracuateua e castanhal (substi-
tuição do nobreak) região rio caeté e Guamá. MarcoS aNToNio BraN-
dÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 197, de 13 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) lEoPoldo JoSÉ MoraES ViaNa, Técnico de Manutenção, matrícu-
la 72113, 13/05/2021 a 13/05/2021, à Belém-Pa/Tracuateua/castanhal /
Belém-Pa, para Manutenção do cluster de Tracuateua e castanhal (substi-
tuição do nobreak) região rio caeté e Guamá. MarcoS aNToNio BraN-
dÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 198, de 13 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) JorGE lUiZ da SilVa loPES, analista de redes e dados, matrícula 
73420, 13/05/2021 a 13/05/2021, à Belém-Pa/Tracuateua/castanhal /Be-
lém-Pa, para Manutenção do cluster de Tracuateua e castanhal (substitui-
ção do nobreak) região rio caeté e Guamá. MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará.

Protocolo: 655596

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto: 10/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/423446
daTa dE raTificaÇÃo: 11/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 10/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTodo ProJETo ProJETo 1ª ETaPa do caMPEoNaTo ParaEN-
SE dE JiU JiTSU / 2021 – fPJJ / fBJJ / UaEJJf / aJP
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 30/05/2021 a 18/08/2021.
oSc: fEdEraÇÃo ParaENSE dE JiU JiTSU, cNPJ Nº 26.912.533/0001-03
doTaÇÃo orÇaMENTária:
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c; fonte de recursos: 
0301000000; Elemento de despesa: 335041;ação: 192193; Pi: 21dEMP00093
Valor: r$ 280.000,00
daTa da aSSiNaTUra: 11/05/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 655821
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 10/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/423446
daTa dE raTificaÇÃo: 11/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 10/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo 1ª ETaPa do caMPEoNaTo ParaENSE dE JiU 
JiTSU / 2021 – fPJJ / fBJJ / UaEJJf / aJP
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 280,00,00 (duzentos e oitenta mil reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 

ESTado dE ESPorTE E laZEr, arliNdo PENHa da SilVa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 10/2021, nos termos  art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 
visando firmar parceria com o FEDERAÇÃO PARAENSE DE JIU JITSU, CNPJ 
Nº26.912.533/0001-03.

Protocolo: 655822
Processo Nº. 2021/423446 – seeL/Pa
oBJETo: “1ª ETaPa do caMPEoNaTo ParaENSE dE JiU JiTSU / 2021 – 
fPJJ / fBJJ / UaEJJf / aJ”.
raTifiÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico Nº 
10/2021, nos termos do art. 31,ii da lei nº 13019/14, rEcUrSoS ProVE-
NIENTES DE DEMANDA GOVERNAMENTAL ratifico a justificativa exarada no 
Parecer Jurídico nº 194/2021-aJUr/SEEl.
Belém, 11 de maio e 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 655829
eXtrato do terMo de FoMeNto: 13/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/423540
daTa dE raTificaÇÃo: 10805/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 13/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTodo ProJETo ProJETo 2ª ETaPa do caMPEoNaTo ParaEN-
SE dE JiU JiTSU / 2021 – fPJJ / fBJJ / UaEJJf / aJP
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 20/05/2021 a 30/08/2021.
oSc: fEdEraÇÃo ParaENSE dE JiU JiTSU, cNPJ Nº 26.912.533/0001-03
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 
08101.27.812.1499.8317c; fonte de recursos: 0304000000; Elemento de 
despesa: 335041; ação: 192193; Pi: 21dEMG00094
Valor: r$ 300.000,00
daTa da aSSiNaTUra: 11/05/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 655842
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 13/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/423540
daTa dE raTificaÇÃo: 11/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 13/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo 2ª ETaPa do caMPEoNaTo ParaENSE dE JiU 
JiTSU / 2021 – fPJJ / fBJJ / UaEJJf / aJP
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 300,00,00 (trezentos mil reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, arliNdo PENHa da SilVa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 13/2021, nos termos  art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 
visando firmar parceria com o FEDERAÇÃO PARAENSE DE JIU JITSU, CNPJ 
Nº26.912.533/0001-03.

Protocolo: 655845
Processo Nº. 2021/423540 – seeL/Pa
oBJETo: “2ª ETaPa do caMPEoNaTo ParaENSE dE JiU JiTSU / 2021 – 
fPJJ / fBJJ / UaEJJf / aJ”.
raTifiÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico Nº 
13/2021, nos termos do art. 31,ii da lei nº 13019/14, rEcUrSoS ProVE-
NIENTES DE DEMANDA GOVERNAMENTAL ratifico a justificativa exarada no 
Parecer Jurídico nº 193/2021-aJUr/SEEl.
Belém, 11 de maio de 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 655846

secretaria de estado
de tUrisMo

.

errata
.

Portaria Nº 099/2021-GePs/setUr de 13 de Maio de 2021
Errata da PorTaria Nº 090/2021 de diária, Publicação 654060 do doE 
34.580 de 11/05/2021.
onde lê-se: PErÍodo: 18 a 21/03/2021. Leia-se: PErÍodo: 18 a 21/05/2021
alBiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa diretor de administração e finanças

Protocolo: 655659

diÁria
.

Portaria Nº. 097/2021-GePs/setUr, de 13 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/488468; rESolVE: conceder 
2 e ½ (duas e meia) diárias ao empregado público allYSoN EUGENio NEri 
dE oliVEira, mat. 57203859/1,coord. de Segmentação de Produtos Turísti-
cos.oBJ: Participar do evento “roraima fishing Show - 1º Simpósio de Pesca 
Esportiva do Estado”.dESTiNo: Boa Vista (rr).PErÍodo: 18 a 20/05/2021. 
alBiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa diretor de administração e finanças.

Protocolo: 655628
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Portaria Nº. 096/2021-GePs/setUr, de 12 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/488558; rESolVE: conce-
der 5 e ½ (cinco e meia) diárias ao servidor clEBEr GoMES da SilVa, 
mat. 54195605/2,Técnico em Gestão cultural. oBJ: realizar levantamento 
de campo para elaboração de projeto de sinalização turística. dESTiNo: 
Santarém e Belterra/Pa. PErÍodo: 17 a 22/05 de 2021. alBiNo JoSÉ da 
SilVa BarBoSa. diretor de administração e finanças.

Protocolo: 655632
Portaria Nº. 098/2021-GePs/setUr, de 13 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/489163;rESolVE: conceder 
2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor arMiNo JoSE BarrETo GoN-
ÇalVES, mat. 5958991/1, coord. de Marketing.oBJ: Participar do evento 
“roraima fishing Show - 1º Simpósio de Pesca Esportiva do Estado”. dES-
TiNo: Boa Vista/rr. PErÍodo: 18 a 20/05/2021. alBiNo JoSÉ da SilVa 
BarBoSa diretor de administração e finanças

Protocolo: 655646

deFeNsoria PÚBLica
.

Portaria
.

Portaria Nº. 300/2021/GGP/dPG, de 12 de Maio de 2021.
a Subdefensora Pública-Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas pelo o 
art. 1°, Viii, da PorTaria nº 156/2020-GaB/dPG, de 02 de julho de 2020 e pelo 
art. 9º, V, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006, consideran-
do o disposto nos arts. 8º e 9º da resolução cSdP Nº 234, de 18 de fevereiro de 
2019, tendo em vista o que consta no PaE nº 2021/374189; rESolVE:
Excluir, a pedido, os dias 12, 13, 14, 15 e 16.04.2021 de folgas compen-
satórias da defensora Pública KaSSaNdra caMPoS PiNTo loPES GoMES, 
dos efeitos da PorTaria nº 286/2020 – GaB/dPG, de 30.10.2020, publica-
da no d.o.E. Nº 34.395, de 05.11.2020, que trata de concessão de folgas 
compensatórias aos Membros da defensoria Pública do Estado.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 655327
Portaria Nº. 298/2021/GGP/dPG, de 11 de Maio de 2021.
a Subdefensora Pública-Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas 
pelo o art. 1°, Viii, da PorTaria nº 156/2020-GaB/dPG, de 02 de julho 
de 2020 e pelo art. 9º, V, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro 
de 2006, considerando o disposto nos arts. 8º e 9º da resolução cSdP Nº 
234, de 18 de fevereiro de 2019, tendo em vista o que consta no PaE nº 
2021/286304; rESolVE:
Excluir, a pedido, a defensora Pública lUciaNa SoUZa doS aNJoS dos 
efeitos da PorTaria nº 078/2021 – GGP/dPG, de 01.02.2021, publicada 
no d.o.E. Nº 34.480, de 03.02.2021, que trata de concessão de folgas 
compensatórias aos Membros da defensoria Pública do Estado.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 655323
Portaria Nº 276/2021-GGP/dPG de 11/05/2021
o defensor Público Geral do Estado, no uso de suas atribuições que lhe 
confere o art. 8º, Viii e Xi, da lei complementar nº 054 de 07 de fe-
vereiro de 2006.considerando Processo nº 2021/470771- dPfPUB- dE 
04/05/2021; rESolVE: autorizar prorrogação da cessão à Servidora Pú-
blica NaZarE do Socorro GillET daS NEVES, matrícula nº 5417155, 
técnica de defensoria Pública para o Ministério Público de contas do Estado 
do Pará-MPc, com ônus para o Órgão cessionário, pelo período de 1(um) 
ano, a contar de 01/06/2021.oÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, 
defensor Público Geral

Protocolo: 655588

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 220/2021-GGP/dPG de 11/05/2021
considerando Processo nº 2021/268300- dPfPUB- dE 09/03/2021; rE-
SolVE:conceder conforme laudo Médico nº 73229, licença para trata-
mento de Saúde ao defensor Público carloS EdUardo BarroS da Sil-
Va, matrícula nº. 55589065, no período de 08/03/2021 a 21/03/2021, de 
acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHETa 
fUrTado BElÉM diaS; Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 655587

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 218/2021-GGP/dPG de 11/05/2021
considerando Processo nº 2020/400190- dEfPUB- dE 12/06/2020; rE-
SolVE: conceder conforme laudo Médico nº 64065, licença para trata-
mento de Saúde à defensora Pública NilZa Maria PaES da crUZ, ma-
trícula nº. 5038529, no período de 10/06/2020 a 07/07/2020, de acordo 
com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94.MÔNica PalHETa fUrTado 
BElÉM diaS; Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 655582
Portaria Nº 219/2021-GGP/dPG de 11/05/2021
considerando Processo nº 2021/307032- dEfPUB- dE 19/03/2021; rESolVE: 
conceder conforme laudo Médico nº 73184, prorrogação da licença para tra-
tamento de Saúde à defensora Pública alESSaNdra oliVEira daMaScENo 
GUEdES, matrícula nº. 55589166, no período de 18/03/2021 a 27/03/2021, 
de acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94.MÔNica PalHETa 
fUrTado BElÉM diaS;Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 655584

errata
.

errata
terMo aditiVo Nº 02/2021
coNtrato Nº: 039/2019
ProcESSo Nº: 2019/589857- dP/Pa
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e a 
ldS SErViÇoS dE liMPEZa lTda, inscrita no cNPJ: 15.150.504/0001-65.
oNde se LÊ:
OBJETO: Modifica o valor Contratual, inicialmente estabelecido na CLÁU-
SUla SÉTiMa, consoante dispõe a cláUSUla dÉciMa QUarTa: da repac-
tuação do contrato nº 039/2019, conforme estabelecido na convenção co-
letiva de Trabalho 2021/2022, vigente a partir de 01/01/2021, modificando 
o valor global para r$ 120. 974,76 (cento e vinte mil novecentos e oitenta 
e quatro reais e setenta e seis centavos) e mensal para r$10.081,23 (dez 
mil e oitenta e um reais e vinte e três centavos), respectivamente, a contar 
da dataBase de 01/01/2021.
Leia-se:
OBJETO: Modifica o valor Contratual, inicialmente estabelecido na CLÁU-
SUla SÉTiMa, consoante dispõe a cláUSUla dÉciMa QUarTa: da repac-
tuação do contrato nº 039/2019, conforme estabelecido na convenção co-
letiva de Trabalho 2021/2022, vigente a partir de 01/01/2021, modificando 
o valor global para r$ 120. 974,76 (cento e vinte mil novecentos e setenta 
e quatro reais e setenta e seis centavos) e mensal para r$10.081,23 (dez 
mil e oitenta e um reais e vinte e três centavos), respectivamente, a contar 
da dataBase de 01/01/2021.
Protocolo: 654992. Publicado no doE nº 34.582 de 13/05/2021.

Protocolo: 655355
Portaria Nº 908/2021-GGP/dPG de 23/04/2021
PUBlicado No d.o.E Nº  34.567 dE 29/04/2021;
oNde se LÊ: laudo 707436 – Leia-se; laudo 70436
onde se- lê: Período 11/02/2021 – Leia-se: Período 11/01/2021

Protocolo: 655589

coNtrato
.

coNtrato Nº: 023/2021
Processo N.º 2021/472921– dP/Pa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: iNEXiGiBilidadE Nº 02/2021-dPE.
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e a em-
presa iMPrENSa oficial do ESTado – ioE, (cNPJ N.º 04.835.476/0001-01).
oBJETo: o objeto do presente contrato é a prestação de serviços de publicação 
de atos administrativos e outros atos cuja publicidade decorra de exigência legal.
daTa aSSiNaTUra: 13/05/2021. Valor: Global anual Estimado: r$ 
168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458. Natureza de despesa: 
339039. fonte: 0101. Plano interno (Pi): 1050008458c. Gp Pará: 266612. 
ViGÊNcia: o prazo de vigência do presente instrumento será de 60 (ses-
senta) meses, a contar de sua data de assinatura, podendo ser prorrogado 
nos termos da lei Nº 8.666/93. foro: Justiça Estadual do Pará – comar-
ca de Belém. rESPoNSáVEl da coNTraTada: JorGE lUiZ GUiMarÃES 
PaNZEra. cPf/Mf: 157.646.678-79. ENdErEÇo da coNTraTada: Tra-
vessa chaco, n.º 2271, Bairro Marco, cEP 66.630-505, Belém/Pa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 655825

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 03/2021
coNtrato Nº: 053/2018
Processo N.º 2018/490167- dP/Pa
ParTES: defensoria Pública do Estado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa lG SErViÇoS ProfiSSioNaiS lTda - 
ME, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 06.028.733/0001-10.
oBJETo: ModificaÇÃo do Valor do coNTraTo, inicialmente estabele-
cido na cláUSUla QUarTa, consoante dispõe a cláUSUla oiTaVa: da re-
pactuação do contrato nº 053/2018, conforme estabelecido na convenção 
Coletiva de Trabalho 2020/2021, modificando o valor unitário mensal por 
Posto de recepcionista para r$ 3.567,21 (três mil quinhentos e sessenta 
e sete reais e vinte e um centavos), sendo 01 posto no valor total anual 
em r$ 42.806,52 (quarenta e dois mil oitocentos e seis reais e cinquenta e 
dois centavos), a contar de 01/01/2020.
daTa aSSiNaTUra: 12/05/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 30101.03.122.1447.8460 Elemento de des-
pesa: 339037 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008460c GP Pará: 
266601 foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: lÚcia dE fáTiMa do NaSciMEN-
To. cPf/Mf: º 223.625.092-49. ENdErEÇo da EMPrESa: Travessa São 
Sebastião, nº 888, Bairro: Sacramenta, cEP: 66.123-620, Belém/Pa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo dEfENSor PÚ-
Blico GEral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53

Protocolo: 655409
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iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
iNeXiGiBiLidade Nº 002/2021
Processo N.º 2021/472921
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, Órgão autônomo da ad-
ministração Pública do Estado, reorganizada pela lei complementar nº 
054/2006, neste ato representada pelo defensor Público Geral, no âm-
bito das atribuições legais conferidas pelo inciso Viii do artigo 8º da lei 
complementar nº 054/2006, com base nos elementos constantes nos au-
tos no presente processo, e, fundamentado no caput do artigo 25 da lei 
nº 8.666/93, rESolVE, autorizar a contratação direta com a iMPrENSa 
oficial do ESTado – ioE para prestação de serviços de publicação de 
atos administrativos e outros atos cuja publicidade decorra de exigência 
legal, no valor total r$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458 Natureza de despesa: 
339039 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008458c Gp Pará: 266612
Em consequência, autorizo a contratação da iMPrENSa oficial do ESTa-
do – ioE e determino que seja dada a devida publicidade legal.
Belém, 13 de maio de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo - dEfENSor PÚBlico GEral
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo:
002/2021
ProcESSo Nº 2021/472921 - dPE
data: 13/05/2021
ordenadora: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
 - defensor Público Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 655812

aPostiLaMeNto
.

PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto
Processo N.º 2020/923048- dPPa.
coNtrato: 05/2021 dP/Pa
daTa da aSSiNaTUra: 18/02/2021
daTa da PUBlicaÇÃo: 22/02/2021 doE: 34.498
coNTraTaNTE: defensoria Pública do Estado do Pará
oBJEToaQUiSiÇÃo dE PElÍcUlaS dE ProTEÇÃo Solar PrEdial E aUTo-
MoTiVa para atender as demandas da defensoria Pública do Estado do Pará, 
conforme especificações e quantidades contidas no Termo de Referência.
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, por meio de seu titular, no 
uso de suas atribuições legais, com supedâneo no § 8º do art. 65 da lei nº. 
8.666/93 determina o apostilamento ao contrato nº. 05/2021, com a em-
presa iMPacTo EMPrEENdiMENToS E SErViÇoS lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº. 19.043.556/0001-93, estabelecida na rua doutor Nilo Bezerra de 
ramalho, 1690, Sala 01, Tirol, cEP 59.115-300 – Natal/rN, foNE/faX: (84) 
2131-7346 / 99408-7055, E-mail: impactorn.servicos@gmail.com, daqui por 
diante designada coNTraTada, neste ato representada pela Senhora EVElY-
NE Maria dE liMa GalVÃo, brasileira, portadora da carteira de identidade 
n.º 1125557 – SSP/rN, carteira de Habilitação nº 01731139233 – dETraN/
rN e do cPf n.º 022.266.904-76, pertinente à alteração da cláusula oitava do 
Contrato firmado, no que concerne à alteração dos recursos financeiros para a 
cobertura das despesas oriundas do presente contrato, devidamente assistido 
pela consultoria Jurídica deste Órgão.
Para fazer face às despesas, a defensoria Pública valer-se-á dos recursos 
que estão livres e desimpedidos para este exercício.
rEcUrSoS fiNaNcEiroS:
Programa / Projeto / atividade: 30101. 03.122.1447.8458
fonte de recursos: 0101
Elemento: 339030
Plano interno: 1050008458c
GP Pará: 266598
 data da assinatura: 12 de maio de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 655616

coNVÊNio
.

coNVÊNio N° 006/2021
Processo Nº 2021/398237 dPe
ParTES: ESTado do Pará - dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38) E a UNiVErSidadE fEdEral do Pará 
- UfPa (cNPJ/Mf N° 34.621.748/0001-23).
oBJETo: Este convênio de cooperação objetiva estabelecer as condições
indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de complementação
educacional, pela defensoria Pública do Estado do Pará, a alunos regularmente 
matriculados na graduação e Pós – graduação, e com efetiva frequência em re-
lação aos cursos e programas de ensino ministrados pela instituição de Ensino.
ViGÊNcia: 03.05.2021 a 03.05.2026.
Valor: Não haverá transferência de recursos entre os convenentes.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém – Pa.
daTa da aSSiNaTUra: 03.05.2021.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – 
defensor Público Geral do Estado do Pará
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES: defensoria Pública do Estado do Pará 
(Trav. Padre Prudêncio n° 154, comércio, Belém/Pa, cEP: 66019-080) e 
UNiVErSidadE fEdEral do Pará (rua augusto corrêa, 01, cidade Uni-
versitária Prof. José da Silveira
Netto, Bairro do Guamá, Belém/Pará).

Protocolo: 655511

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL Nº 02, de 13 de Maio de 2021.
o deFeNsor PÚBLico-GeraL do estado do ParÁ, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 8º, Xi e XViii, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006, considerando o que consta no PaE nº 2021/515806, 
TORNA PÚBLICO o presente EDITAL tendo por finalidade a abertura de con-
sulta aos Membros da defensoria Pública que tenham interesse em parti-
cipar da ação de cidadania denominada “EXPEdiÇÃo oESTE: cidadaNia 
Por Todo o Pará”, a ser realizada na região oeste do Pará, no período de 
17 de junho de 2021 a 08 de julho de 2021. as manifestações de interesse 
deverão ser encaminhadas por correio eletrônico ao endereço de e-mail 
gabinete@defensoria.pa.def.br até o dia 19 de maio de 2021. o Edital com 
todas as informações estará disponível, na íntegra, no site http://www2.
defensoria.pa.def.br/portal/, na aba “Editais”.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 655399

oUtras MatÉrias
.

adeNdo iX ao editaL de correiÇÃo ordiNÁria do 1º se-
Mestre de 2021
considerando o bandeiramento do Estado do Pará na cor laranja, confor-
me aduz o decreto Estadual nº. 800/2020, bem como a PorTaria nº. 
008/2021-GaB/dPG, de 29/01/2021, publicado no doE nº. 34.478 de 
02/02/20221, referente à prevenção de contágio pelo coronavírus;
considerando o disposto no art. 50, § 3º do regimento interno da defen-
soria Pública (resolução 162/2016 cSdP);
faz saber que:
A Correição aprazada para o período de 17 a 21/05/2021 no NUDEP, fica 
transferida para período oportuno a ser definido.
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
cÉSar aUGUSTo aSSad
corregedor Geral dP/Pa

Protocolo: 655340
adeNdo Vii ao editaL de correiÇÃo ordiNÁria do 1º 
seMestre de 2021
considerando a alteração do bandeiramento do Estado do Pará para a cor ver-
melha, conforme aduz o decreto Estadual nº. 800/2020, bem como a PorTa-
ria nº. 008/2021-GaB/dPG, de 29/01/2021, publicado no doE nº. 34.478 de 
02/02/20221, referente à prevenção de contágio pelo coronavírus;
considerando o disposto no art. 50, § 3º do regimento interno da defen-
soria Pública (resolução 162/2016 cSdP);
faz saber que:
a correição aprazada para o período de 19 a 22/04/2021 no Núcleo cível/
Fazenda, fica transferida para período oportuno a ser definido.
Belém/Pa, 16 de abril de 2021.
cÉSar aUGUSTo aSSad
corregedor Geral dP/Pa

Protocolo: 655330
adeNdo Viii ao editaL de correiÇÃo ordiNÁria do 1º 
seMestre de 2021
considerando o bandeiramento do Estado do Pará na cor laranja, confor-
me aduz o decreto Estadual nº. 800/2020, bem como a PorTaria nº. 
008/2021-GaB/dPG, de 29/01/2021, publicado no doE nº. 34.478 de 
02/02/20221, referente à prevenção de contágio pelo coronavírus;
considerando o disposto no art. 50, § 3º do regimento interno da defen-
soria Pública (resolução 162/2016 cSdP);
faz saber que:
a correição aprazada para o período de 03 a 12/05/2021 no NUdEcriM, 
fica transferida para período oportuno a ser definido.
Belém/Pa, 03 de maio de 2021.
cÉSar aUGUSTo aSSad
corregedor Geral dP/Pa

Protocolo: 655335

JUdiciÁrio
.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/tJPa/2021
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é registro de preço para 
aquisição de mobiliário geral de mdf e de aço, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas no edital.
SESSÃo PÚBlica: 26/05/2021, às 09h30min, horário de Brasília, no endere-
ço eletrônico http://comprasgovernamentais.gov.br. UaSG do TJ/Pa: 925942.
Edital disponível em: http://comprasgovernamentais.gov.br e www.tjpa.
jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3184 ou 
e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 13 de maio de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 655532
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triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/tJPa/2021
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do 
sistema de refrigeração do Ed. Sede do TJPa (prédio principal, anexo i e anexo 
ii), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.
SESSÃo PÚBlica: 27/05/2021, às 09h00min, horário de Brasília, no endere-
ço eletrônico http://comprasgovernamentais.gov.br. UaSG do TJ/Pa: 925942.
Edital disponível em: http://comprasgovernamentais.gov.br e  www.tjpa.
jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3184 ou 
e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 13 de maio de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 655673

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 017/tJPa/2021
acolho o julgamento da Pregoeira em relação ao Pregão Eletrônico nº 017/
TJPa/2021, cujo objeto é o registro de Preços para aquisição de equi-
pamentos de refrigeração – tipo Split e ACJs – sem instalação, a fim de 
serem utilizados na climatização ambiental das unidades administrativas e 
judiciárias do TJPa por um período de 12 meses, conforme quantidades e 
exigências estabelecidas no edital. Todas as informações a respeito do cer-
tame estão disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 
13/05/2021. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 655684

oUtras MatÉrias
.

extrato da ata de registro de Preço nº. 011/2021/tJPa – origem: 
Pregão Eletrônico 009/2021/TJPa. // objeto: registro de preço para aqui-
sição de material e equipamentos de proteção de uso odontológico ao Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará, pelo período de doze meses, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, 
anexo i do edital. // Empresas: coMErcial Jr EirEli, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº. 10.459.614/0001-90, com sede na cidade de Belém, Estado do 
Pará, à avenida duque de caxias, nº. 1203, bairro Marco, cEP: 66093-029, 
telefone: (91) 3277-0295, celular: (91) 98062- 4533, e-mail: jralvescos-
ta@outlook.com // roYal aTacadiSTa E coMÉrcio EirEli, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº. 24.103.721/0001-95, com sede na cidade de aparecida 
de Goiânia, Estado do Goiás, à avenida São Paulo, S/N, Qd-06, lT-05, Sala 
02, “ao lado da galeria São Paulo,” Setor Vila Brasília, cEP: 74905-770, 
telefone: (62) 3251-6992; e-mail: royal.atacadista@gmail.com // Nor-
THWEST coMÉrcio dE fErraGENS, iMPlEMENToS aGricolaS E SUPri-
MENToS lTda – MaTriZ, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 37.247.494/001-
13, com sede na cidade de Santa rosa, Estado do rio Grande do Sul, à rua 
Sd. EXP. Walter felten, nº. 525, Bairro figueira, cEP: 98792-754, telefone: 
(54) 99904-1904/ (55) 98129-1569; e-mail: northwest@northwestataca-
dista.com.br // MaXlaB ProdUToS Para diaGNÓSTicoS E PESQUiSaS 
lTda – EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 04.724.729/001-61, com sede 
na cidade de Goiânia, Estado do Goiás, à rua Presidente rodrigues al-
ves, 435, Qd. 14, lt. 20, Setor faiçalville ii, cEP: 74.350-115, telefone: 
(62) 3945-0350; e-mail: maxlab@terra.com.br; maxlab.financeiro@hot-
mail.com; // iMPÉrio iNdUSTria E coMÉrcio dE BaNdEiraS EirEli, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 21.589.394/0001-35, com sede na cidade 
de aparecida de Goiânia, Estado do Goiás, à rua rodrigo Veiga Gouthier, 
S/N, Quadra 31 lote 27, Parque Veiga Jardim, cEP: 74.954-500, tele-
fone: (62) 3277-2879 / 3097-7506 62 9 8411-5747(whatsapp); e-mail: 
imperiobandeiras@gmail.com; // fErNaNdo UNiforMES EirEli – EPP, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 21.008.058/0001-51, com sede na cidade 
de Mandaguari, Estado do Paraná, à rua João do Pulo, nº. 116, letra a, 
Parque industrial i, cEP: 86.975-000, telefone: (44) 3354-9010; e-mail: 
licitacao@spuniformes.com; // EdEr JUNior G loPES – ME, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº. 15.579.052/0001-31, com sede na cidade de Belém, 
Estado do Pará, à rodovia arthur Bernardes Km 09, nº. 05, bairro Pratinha 
ii, cEP: 66.825-000, telefone: (91) 3258-6292, 98010-6303; e-mail: rcl.
comercial@hotmail.com; // diSPara HoSPiTalar coMErcial E SErVi-
coS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 20.442.743/0001-29, com sede 
na cidade de Belém, Estado do Pará, Passagem P-1 (cJ GlEBa i) Nº 10, 
Nova Marambaia, cEP: 66.623-305, telefone: (91) 3277-5416, e-mail: lici-
tacao@disparahospitalar.com; vendas1@disparahospitalar.com; vendas@
disparahospitalar.com; // dENTflEX iNdÚSTria E coMÉrcio lTda – EPP, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 66.818.360/0001-03, com sede na cidade 
de ribeirão Preto, Estado de São Paulo, à rua anna Pinto ludovice, nº. 
249, Bairro: Parque industrial Tanquinho, cEP: 14075-628, telefone: (16) 
2133-0000/ 2133-0008, e-mail: licitacao@dentflex.com.br; // Vigência: 
início em 20/04/2021 e término em 20/04/2022// dotação orçamentária: 
02.122.1421.8657; Natureza da despesa: 33.90.30; fonte de recursos: 
0118// data da assinatura: 20/04/2021// responsável pela assinatura: 
débora Moraes Gomes – Secretária de administração do TJPa //ordenador 
responsável: Miguel lucivaldo alves Santos.

Protocolo: 655744

triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico.
Número: 02/2021.
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada para renovação de licen-
ça de suporte e atualização dos softwares Mcafee Endpoint Threat Protection 
e Mcafee Host intrusion Prevention atualmente em uso no Tribunal de contas 
do Estado do Pará (TCE-PA) conforme condições, especificações, quantidades, 
características e prazos constantes no Termo de referência – anexo i do Edital.
Entrega do Edital: o Edital será fornecido pela internet, através dos portais 
do BaNco do BraSil, www.licitacoes-e.com.br, e do TriBUNal dE coN-
TaS do ESTado do Pará, www.tce.pa.gov.br.
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do Edital e seus anexos, deverá ser encaminhado 
à Pregoeira, exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail: renata.soa-
res@tce.pa.gov.br, nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
responsável pelo certame: renata Piqueira de andrade Soares.
local de abertura: Site do Banco do Brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
data do certame: 27 de maio de 2021.
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até 
as 08 horas (horário oficial de Brasília-DF), do dia 27 de maio de 2021.
Hora/Dia da Sessão Pública: 09 horas (horário oficial de Brasília-DF), do 
dia 27 de maio de 2021.
ordenador: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 655391

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 37.074, de 11 de Maio de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o art.22, § 3º, da lei 5.810/94,
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a PorTaria nº 36.907, de 05-04-2021, publicada no doE 
de 06-04-2021, que nomeou em virtude de aprovação em concurso público, 
de acordo com o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do 
Pará, ElEN roSE SilVa arNaUd, para exercer em caráter efetivo o cargo de 
auxiliar Técnico de controle Externo - administrativo-TcE-ca-401, do Quadro 
de Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 06-04-2021.

Protocolo: 655507

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão do 
dia 28 de abril de 2021, tomou a seguinte decisão:
resoLUÇÃo Nº. 19.262
(Processos nº. tc/002214/2021)
assunto: Pedido de medida cautelar nos autos da denúncia referente ao pro-
cesso de credenciamento da empresa f. TEcNoloGia dE iNforMaÇÃo EirEli 
para fornecimento de soluções de hardware e software para implantação e uso 
do sistema eletrônico de anotação e transmissão do relatório eletrônico, realizado 
através da PorTaria 022/2021 - dG/detran de 08 de fevereiro de 2021.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior.
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos arts. 89, 
iii, da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012 e do art. 252, iii, 
do regimento interno do TcE-Pa, determinar cautelarmente a sustação 
dos efeitos da PorTaria 022/2021 - dG/detran de 08 de fevereiro de 
2021, até que seja julgado o mérito da presente denúncia.

Protocolo: 655610
o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão do 
dia 24 de fevereiro de 2021, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo Nº. 61.308
(Processo nº 2014/51866-0)
assunto: aPoSENTadoria
requerente:  MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
advogada: dra. YaMara MariaTH raNGEl VaZ, oaB/Pa nº 9.189
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador de decisão:  conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art.191, 
§ 3°, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento nos arts. 34, inciso ii, parágrafo único e 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado no ato nº 101/2019, de 01/04/2019, em favor de HE-
liETE PErEira da SilVa, no cargo de auxiliar de administração MP-aUd-
201-c-V, lotada no Ministério Público do Estado do Pará.
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acÓrdÃo N.º 61.309
(Processos n.ºs 50301-5/2010, 52579-8/2010 e 53142-4/2011)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i, parágrafo único e 35 da lei complementar n° 81, de 26 de abril 
de 2012, deferir o registro dos atos de nomeações por concurso Público em 
favor de, Maria aSSUNÇÃo corrÊa, fraNciSco cÉSar PErEira SilVa, 
KElSia dE oliVEira SaraiVa SaNToS, VaNdETT MacHado corrEa, 
KEila MicHEllE PiMENTEl dE MoraES, lUiZ dE araÚJo alVES, Mar-
cilENE riBEiro MacHado, lÉlia doS SaNToS Barra, fraNciSca dE 
JESUS SilVa, Maria JaNicE coSTa dE SoUSa, oldair JoSÉ dE oliVEi-
ra, JoÃo lEViNo BaTiSTa ViEira, Maria dE loUrdES fErrEira da 
SilVa, GiVaNETH MUNiZ ESTUMaNo, Nilda HElENa doS SaNToS dE 
aQUiNo, fraNciaNE dE SoUZa SilVa GoNÇalVES, MEiriSVaN NaSci-
MENTo da SilVa, lEoNicE SaNToS da SilVa, EliVaNildo BraGa GoN-
ÇalVES, MicHaEl cicEro fErrEira dE caSTro NETo, lUciaNa VilHE-
Na doS SaNToS dE oliVEira, KáTia cilENE MoraES da coSTa, ValÉ-
ria carValHo dE SoUZa, aNTÔNio dE alMEida SilVa, fáBio BarBoSa 
fErrEira, SHEila criSTiNa NaZarÉ da SilVa, Maria oSValdiNa aZE-
VEdo da SilVa, Jacira dE SoUZa SilVa, NEci dE SoUSa TaVarES, 
ValdirENNi doUrado da coNcEiÇÃo PErEira, Jacilda PiMENTEl ro-
driGUES, roSaNGEla MElo WaNZElEr, fraNciEdE SaNToS fErrEira, 
aMaNda SaMPaio dE MaToS, rUTH Maria SilVa dE oliVEira, ilSoN 
carNEiro dE SoUZa, lEidiaNY iGrEJa dE fariaS, EliaS da SilVa E 
SilVa, JoNaS da coSTa crUZ, raiMUNda liMa da SilVa, aNa MarY 
BarBoSa do NaSciMENTo, Maria dE NaZarÉ BrilHaNTE caSTro, lU-
ciENE SaNToS raMoS, JoSElia dE VaScoNcEloS MEdEiroS, clEiToN 
MicHEl doS rEiS MaToS, WaNNY rEGiNa GUiMarÃES da SilVa, MaNo-
El claYToN da SilVa fraZÃo, KEYla SolaNGE alVES PErEira, Maria 
ValdicÉia coSTEira PoMPEU, VaNdErSoN GoNÇalVES da rocHa, 
faNciSco EUNiVaNES alENcar do NaSciMENTo, roSaNa Baia ValEN-
TE, EdilSoN MaciEl PaNToJa, JoSENilda rodriGUES Gaia oliVEira, 
faBio loPES da rocHa, WaldEMir PEdro dE SoUSa, Maria JoSE lEi-
TE da SilVa, aNTÔNio dE SoUZa lUZ, EliEGiaNE SaNcHES dE SoUZa, 
JoSÉ dE riBaMar coSTa SoUZa, Maria Nora NEY BraGa PoMPEU, Ta-
TiaNa rEGiNa PiNHEiro TEiXEira, SilVaNa da coNcEÇÃo PErEira, 
SilVaNa aSSiS raMoS, ZildilENE ViEira da SilVa, EZEQUiEl do aN-
JoS NaZarÉ VilHENa, roSEMEirE dE SoUZa PErEira, iSaBEl criSTi-
Na rodriGUES BaSilio da SilVa, lUaNa cláUdia MEirElES MENdES, 
fErNaNda GoMES rodriGUES, fraNciSca SaNToS fErrEira, EZE-
QUiEl dE SoUZa SaNcHES, MicHErlaNd dE oliVEira SoUSa, Maria 
doS rEiS rodriGUES da rocHa da SilVa, Maria EliaNE ViaNa PaN-
ToJa, aNa Maria ViEira da SilVa, NaNcY MaGNY, EliaNE raMoS No-
GUEira, Erica MElo da SilVa, EliSSaNdra do Socorro cardoSo 
aSSUNÇÃo BarroS, GEiZa Baia fErrEira BÉSSa, ValdiNÉia fErrEira 
coSTa, Maria MirTES GirÃo dE liMa, EdilEUSa da SilVa da coSTa, 
Maria SoliMar alMEida SilVa, lÉia da SilVa MoTa, liNdiaNE doS 
SaNToS SiQUEira, aNa lUcia frEiTaS alMEida, JoSÉ aNdrÉ da SilVa 
doS SaNToS, MailÉia PErEira liMa, iraildES liMa lUZ, aNa SilVia 
loPES da SilVa, WaldirENE NUNES rodriGUES, EUdilENE SilVa dE 
oliVEira, GErEMiaS araÚJo PErEira, PaUlo roBSoN fErrEira GoN-
ÇalVES, adNilSoN coUTiNHo PErEira, JoSÉ oriValdo SoUZa liS-
Boa, WaNdErlENE PErEira Vilar, roSiMEirE XaViEr alEXaNdrE, 
EliaNE oliVEira TraBacH, riZENilda coSTa da SilVa, Maria lÚcia 
SaNToS dE SoUSa, Maria da coNcEiÇÃo cHaVES liMa, dErlaNGE 
SoUZa loPES, lUcENildE aroUcHa liMa, MEriaNE do Socorro TE-
lES Moia, PEdro PaUlo SoUZa da SilVa, NilMa SElMa MorEira ra-
MoS, VaNiSE MarÇal rodriGUES, EldEci alMEida dE araÚJo, iriS 
KlEBEr MorEira MaGalHÃES, NElMa GUiMarÃES lEÃo, fraNciNaldo 
alVES diNiZ, ValdEricE NUNES dE aZEVEdo, Márcia roBErTa da Pai-
XÃo, aNGÉlica dE cáSSia BiTTENcoUrT riBEiro, ValÉria doS SaN-
ToS ValES, Maria SaNTaNa dE MElo PaNToJa, faBrÍcia do Socorro 
dE MENEZES, daNiEl dE alMEida lEMoS, laÍS PoliaNa diaS coSTa, 
ilKa GiSlaYNE SaNTaNa alVES oliVEira, UESlaiNE da crUZ PErEira, 
MaYSara daS NEVES MarcEliNo, adriaNa fraNcES caValcaNTE, Ma-
ria do carMo fErrEira PiNTo, aNa clara crUZ cordoVil, lUcia 
GoMES PErEira, Márcia HElENa SaNToS da SilVa, roSiMar dE araÚ-
Jo SilVa, adriaNa SaNToS dE MoUra, JoÃo BaTiSTa da SilVa loPES, 
aBTÔNia SolaNGE SaNToS aGUiar, NEricE MarQUES loPES SaNToS, 
ViVaNE criSTiNa MoraES doS rEiS, alMir rodriGUES BraNdÃo, Ma-
ria doS rEiS SilVa SaNToS, Maria lUciMar lEal coSTa, ElaNE Va-
lENTE rodriGUES, dENiS alVES da SilVa, PaTrÍcia oliVEira dE aN-
dradE, iracEMa dE MaToS Vila SEca, clEria dE JESUS raMoS, Mar-
lUcE da SilVa diaS, rildo BarroSo do carMo, WalTEr rodriGUES 
MENdES, JoEl MoraES, EliaNE da SilVa da rocHa, aNGEla rodri-
GUES da SilVa SoarES, VaNia clEidE dE olVEira crUZ, roNiEl No-
NaTo PiNTo doS SaNToS, fraNciSco SilVa SalES, fraNciSca fraN-
cilENE dE oliVEira, EliSÂNGEla fraNco SiQUEira, JoaNa Maria ri-
BEiro, SirlEY MorEira raMoS, Maria lUciETE TaVarES fErNaNdES, 
JoSÉ GUilHErME SoUZa da SilVa, alMira PErira da SilVa, clEUdiNo 
PESSoa da SilVa, SilVio alMEida fErrEira, JaiaNa alVES da SilVa, 
laiSE dE SoUSa loPES, EdilSoN BilHar MorEira, iVaNildo BarBoSa 
dE oliVEira, SolaNGE JacoBSoN PErEira, roSaNGEla da coSTa PE-
rEira, TiaGo corrEa, adriaNa Baia PErEira, aGricolo dE fariaS 
MiraNda, PaMEla SUElEN PaNToJa doS PraZErES GoNÇalVES, EdEr-
SoN SilVa da SilVa, aNdrEa HElENa MarTiNS aMaral, faBio TaVa-
rES BoUlHoSa, claUdETH dE SoUZa PiNTo, MicHEllE dE NaZarÉ 
QUEiroZ da coSTa, ElYENE ElENE MEirElES da rocHa, rENaTa dE 
oliVEira dUrVal, flaVia SoarES MoUra, BriSa GUiMarÃES da 

cUNHa, SUElEN criSTiNa fUrTado fErrEira, NaTalia BUarQUE do 
MoNTE BriTo, aUrilEidE NoroNHa QUEiroZ, dElMa GoMES GUiMa-
rÃES, aNdErSoN coSTa GÓES, HEloiSa PorTal da SilVa da coSTa, 
MaXWEll da rocHa caBral, clEdJa NaSciMENTo SoarES, YGor YUri 
PErEira da SilVa, iraN MarTiNS dE MESQUiTa, BarBara arETHa da 
SilVa carNEiro, adriEl JaYME da coSTa SodrÉ, EdEr do aMaral 
MoNTEiro, KEllicE fEiToSa dE araÚJo, aNTÔNio dE JESUS GUiMa-
rÃES, oSMar BarroSo filHo, cElicE SHirlEY ViaNa alVarES, daNi-
lo doS SaNToS aNaNiaS, JoÃo daNiEl GUiMarÃES QUEiroZ, laUri-
Mar VilariNHo corrEa, rUTE NaZarÉ doS SaNToS SilVa, JoaNa 
criSTiNa EVaNGEliSTa coSTa, PaUlo doS PraZErES rodriGUES, 
JoSÉ alVES dE SoUZa, GilVaNE dE JESUS da SilVa rodriGUES, JoSÉ 
EliaS rodriGUES doS SaNToS, JoNaS do carMo PErEira JUNior, 
SiMoNE SilVa do NaSciMENTo, MaNoEl NaZarENo dE oliVEira doS 
SaNToS, aNTÔNio iSMaEl BarroS do carMo, Maria riSalVa BorGES 
do NaSciMENTo, alliNE dE MaToS frEiTaS, adriaNo da SilVa rEMi-
Gio, Maria do Socorro PorTEla dE JESUS, Maria dE fáTiMa SoUZa 
da SilVa, aNdrEa carrEra fErrEira, SHEila PErEira MENdaNHa, 
lEoMar PirES PErEira, iraPUaN alENcar JorGE JUNior, diEGo SilVa 
fErrEira, odETE cEZa doS SaNToS, Maria aParEcida da coSTa, 
ValdicEia oliVEira SaNToS, fraNciSca do roSario NaSciMENTo 
caMPoS, lUciaNa araÚJo MENdES, loUriVal MarQUES rolaNd JU-
Nior, iVEriaNE dE SoUSa, NilToN GoMES dE MoraES, cHriSTiaN PE-
rEira loUriNHo, WalTEr JardEl lEÃo da PaES, GilBErTo dE SoUZa 
aNdradE, Maria JoSÉ coSTa dE liMa, Jairo GoNÇalVES dE SoUZa, 
EllEN GUSMÃo BarBoSa, roBSoN dE caSTro NaSciMENTo, WaldEci 
caSTro dE oliVEira, lUiZ BarBoSa coElHo JUNior, iraNEidE fEr-
rEira dE JESUS, EricKSoN NaZarENo PiNa cUNHa, MarcElo NoNaTo 
da coSTa fariaS, Karla NaYaNa SalES PaES, JordaNio PErPETUo 
Socorro dE MaToS fEliZardo, PaUlo alESSaNdro faVacHo BriTo, 
KEllY criSTiNY GoMES da PaiXÃo, Eli criSTiaNE NaVEGaNTES SaN-
ToS, EliZaNGEla dE SoUSa GoNÇalVES lEal, GlEYdSoN dE BarroS 
coElHo, SaloMÃo lira da SilVa, JoSÉ aUGUSTo NaSciMENTo oliVEi-
ra, iZa roSa SoarES BaSToS, NilSoN PiNHEiro cHaVES, JoSÉ fEr-
NaNdES dE liMa, iraNEidE GaldiNo MorEira, EliETTE aSSUNÇÃo E 
SilVa, SiMoNE do Socorro doS SaNToS diNiZ, alfar diaS da aNUN-
ciaÇÃo, alTEMira Maria Maia MarÇal, faBo MarcElo dE liMa, aNa 
SoarES dE SilVa E SilVa, aNdrEaNE fraNciSca doS SaNToS, aN-
drEia VaNdEiSE lEoWEcKE, aNcrEaN fraNciSca doS SaNToS, carla 
oliVEira araÚJo, criSTiaNE Maria BUcHiNGEr da SilVa, dilMa fEr-
NaNdES PErEira, dUlcilENE da coSTa SoarES, EdEValdo dE SoUZa 
SilVa, EdUardo SoUZa NoVaES, ElcioNE SoUZa oliVEira E SilVa, 
faBia fErNaNda MENEZES da SilVa, fraNciNETE PiNTo dE fariaS, 
fraNciSca roSalia fariaS fErrEira, GEralda PErEira dE SoUSa 
doS SaNToS, GlEiciaNE XaViEr araÚJo, JEaNE dE dEUS doS SaNToS, 
JoYcE alMEida NE da SilVa, KEllE NolaSco da rocHa, KEZia KEllY 
araÚJo da SilVa, lEila SilVa dE SoUZa, lEYdE cilENE da SilVa, Ma-
ria HoSaNa dE araÚJo, Maria iraNi da coNcEiÇÃo liMa, Maria lU-
cia dE fáTiMa coSTa, MiriaN loUrENÇo SaNToS, MUrilo rEiS SENa, 
NildE TErEZa NaSciMENTo do carMo, raiMUNda doS SaNToS SilVa, 
rEJaNE Maria BriTo liMa, roSa aParEcida lUcaS dE alMEida, SEVE-
riNo SoarES da SilVa JUNior, TÂNia SoUZa da SilVa, ValNEZ SilVa 
dE liMa, lEiVa SilVa dE SoUZa, aNdErSoN fáBio GUEdES PErEira, 
darlY coSTa, EVa PaUla alVES fErNaNdES, fraNciSca daS cHaGaS 
liMa alHo, GaSPar da SilVa E SilVa, MadalENa coSTa PErEira, Ma-
ria iNÊS SilVa da cUNHa, NilSoN carValHo BoTElHo, rEJaNE GoN-
ÇalVES dE fariaS, roSalY ViaNa da SilVa e loUVEr SilVa dE SoUZa.
acÓrdÃo Nº. 61.310
(Processos nºs 51301-9/2010, 52070-6/2010, 52467-1/2010 e 
52752-3/2010)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i, parágrafo único e 35 da lei complementar n° 81, de 26 de abril 
de 2012, deferir o registro dos atos de nomeações por concurso Público em 
favor de acaN alQUEBir dE NaZarÉ cardoSo MESQUiTa, lUÍS filiPE 
PiNHEiro GoMES, caroliNa MarTiNS dE alMEida, KEllY daYZiaNE 
QUarESMa SilVa, Maria JUcilENE da SilVa GoNdiM, VEra lUcia Za-
NETTi da SilVa, raQUEl Maria SoUZa dE JESUS, aUGUSTo rodriGUES 
doS rEiS, roSiclÉia dE oliVEira aBrEU, EriKa VaNESSa oliVEira 
JorGE, raQUEl SaraiVa BriTo, EliSa dE oliVEira alMEida, JorGE 
lUiZ dE SoUZa GoMES, lUciENE MarTiNS MENdES, JaQUEliNE SilVa 
da coSTa, Márcia da SilVa oliVEira, raiMUNdo dE oliVEira BraGa, 
liSETE MariNHo loPES, ElaiNE SaNToS MENdoNÇa, raiMUNdo NoNa-
To dE alMEida araUJo JUNior, KÊNdria ÂNdria SilVa riBEiro, alTE-
Mira SEBaSTiaNa MoUra dE oliVEira, MiTHia Tallia laUriENE GUr-
JÃo aMaral, roSildo dE criSTo BarBoSa, liaNE fariaS PiNHEiro, 
MÔNica liMa PESSoa, MilENa dE cácia da rocHa alVES, GErSilENE 
da coSTa E SilVa, PEdro odiVal MiraNda dE oliVEira, GilSoN Ma-
ria NUNES, Maria lÚcia cardoSo da SilVa, WaNESSa SoEiro fEr-
NaNdES, aNa roSa PEiXoTo MENdoNÇa, aNdrÉa filGUEiraS MaToS, 
aNdrÉa Maria PEdriNa SaNToS aMaral, aNTÔNia liNdoMar SoarES 
dE liMa fErrEira, aNToNilSoN raMoS corrEa, aUGUSTa JaQUEliNE 
Maia SEaBra, cHarlES alBErT da SilVa BaTalHa, cláUdio JoSÉ da 
SilVa SaMPaio, claUdiVaN lEÃo SoarES, clEBEr PaNToJa dE fiGUEi-
rEdo, clEoNicE dE JESUS fErrEira PErEira, daVid WilKErSoN Ta-
VarES dE MiraNda, dÉBora fErNaNda doS SaNToS foNa, EdiNEa dE 
NaZarÉ cardoSo MoNTEiro, EdMarco dE JESUS, EWErToN alEX Ba-
raTa caValHEiro, fáBio aNdrÉ SilVa dE oliVEira, fláVio rio dE 
oliVEira, Gilda carla coUTo loBaTo, GraciEllE NaZarÉ raMoS 
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aMoriM, iVaNa Maria TaVarES dE JESUS, JailSoN carloS da coN-
cEiÇÃo Garcia, JoÃo PaUlo alVES diaS, JoSÉ dE ariMaTEia corrÊa 
dE MEdEiroS, JoSÉ EliaS PErEira daMaScENo, EliSETE SErra doS 
SaNToS, HUMBErTo, BaHia da SilVa, SaNdra HElENa SaNToS BarBo-
Sa, WaNdErSoN aNTÔNio florENTiNo dE aNdradE, MarcElo fraN-
Ça dE SoUZa, criSTiaNo carValHo MarTiNS, fErNaNdo roNaldo 
fraNÇa coSTa, MarcElo fErrEira dE SoUZa, Maria aNToNia oliVa 
alVES, PaBlo dMiTri Barra BraNdÃo, aNdrÉ raiMUNdo liMa coSTa, 
doriVal frEiTaS PiNHEiro, Maria flaViaNa fErrEira BarroSo, Eli-
ZaBETH daS dÔrES SilVa, Maria JoSÉ MoUra dE SoUZa, JoilMa al-
VES caSTro lUdWiG, EliZaBETE do Socorro dE caSTro aMaral, 
NilZa Maria fErrEira BaraTa, rEJaNE Maia MEScoUTo, alTair So-
corro Naiff da SilVa, SoNia Maria SaraiVa dE frEiTaS, MarTa Ta-
VarES PorTal, TaTiaNa coNcEiÇÃo fErrEira GalVÃo MarTiNS, Sil-
Via Maria GoNÇalVES da SilVa, SolaNGE SilVa SoUZa, Maria lUZia 
dE MaToS, Maria lÚcia MarTiNS SilVa, THaiS dE oliVEira PiNTo, 
aNdrÉia coNcEiÇÃo alVES doS SaNToS, JEffErSoN BarBoSa oEi-
raS, adEMar NaSciMENTo da cUNHa JUNior, EllYS Garcia cardoSo, 
fláVia fErNaNdES fErrEira, aliNE Maria dE MENdoNÇa daNTaS dE 
BarroS, Maria da coNcEiÇÃo fErrEira TaVarES, rodriGo PErEira 
BaraTa, aMaNda VaScoNcEloS GoNÇalVES, odiloN ricardo dUarTE 
MorEira, lidiaNE ÉriKa BorGES rodriGUES, rEiSEMBErG da SilVa 
roSa, lENicE caValcaNTE BorGES, HilMa MariNHo da SilVa, Maria 
dUlciNÉia da coNcEiÇÃo SilVa, MoNiK HElEN BaHia da SilVa, rai-
MUNdo NoNaTo BaTiSTa MarQUES, WaldYr NaZarENo PalHETa ro-
cHa, MarTa PErEira dE MElo, aNTÔNio daMaScENo PiNHEiro filHo, 
roSiMarTa GUSMÃo dE SENa, EdilciNHa dE SoUSa caValcaNTE, diE-
Go daNiEl NoGUEira VErÍSSiMo daNTaS, EliZia aNTÔNia PiNHEiro 
aGUilEra, TaTiaNa GoMES ParENTE, EMErSoN WElBY carValHo Tor-
rES, fErNaNdo PErEira doS SaNToS, fraNciSco dE aSSiS fErrEira, 
NEidE SilVa coÊlHo MaToS, PaUlo dE TarSo rocHa caBral, alES-
SaNdra TaTiaNa PiNHEiro dE frEiTaS, cláUdia do Socorro dE 
fraNÇa PErEira, alESSaNdra BaraTa da SilVa, ViViaNE loPES SoU-
To, laUdiSSÉia raMoS TEiXEira, criSTiaNE dE PaiVa coSTa, SHYrlEY 
PaTrÍcia fiEl doS SaNToS, MarcoS PaNToJa loBaTo, lEodiaNE da 
coNcEiÇÃo rodriGUES coSTa, aNdrÉ raiMUNdo liMa coSTa, SilVa-
Na dE NaZarETH SilVa SaNTaNa, faBÍola PalHETa MoNTEiro, roSá-
lia dE oliVEira PoNTES, JaNira ladiSlaU BaTiSTa, aNTÔNio faBiaNo 
rodriGUES da SilVa, diaNE BraGa QUiNdErÉ BriTo, Maria do So-
corro BaTiSTa GoMES, MarcoS roBErTo da cUNHa NadaloN, Mari-
lENE fErNaNdES doS rEiS coUTiNHo KraMEr da coSTa, roSaNa 
BarroS SilVa doS SaNToS, EdiNaldo dE oliVEira coSTa, JoÃo KEN-
NEdY dE caSTro rUfiNo, adriaNa da SilVa BarroS, aNa claUdia 
SaNToS MiraNda, claUdio JoSÉ dE araUJo rocHa, fláVio HENriQUE 
lEoNardi fraNco, JoSENE da SilVa PoMPEU, acaUHaN SaldaNHa dE 
aNdradE, rEJaNE alVES loBo, KaMila liliaNE fErrEira NUNES, daY-
SE lUZ da SilVa MaUÉS coSTa, alUiSio PorTo cardoSo JUNior, aN-
drEa criSTiNa araÚJo dE MENEZES, EdiValdo floriaNo doS SaN-
ToS MarQUES, GErUSa da SilVa fErrEira, HENriQUE GoMES da Sil-
Va JUNior, JacQUEliNE fErrEira dE SoUSa, KYllZa rÉJaYNNE SaN-
ToS rEiS, MarliETE raBElo do NaSciMENTo, MÔNica liEGE aZEVEdo 
dE SoUZa, PaTrÍcia da SilVa BEZErra, ValdEMir MoNTEiro da Sil-
Va, VaNESSa ViTor da SilVa, alESSaNdra oliVEira daS cHaGaS, 
cYNTia BarBoSa GoMES, laÉrcio loBaTo dE liMa, WaGNEr MiGUEl 
frEiTaS alEXaNdriNo, faBrÍcio da SilVa PiNTo, SÉrGio MaUricio 
da coSTa NaSciMENTo, EriK dEUTScHEr MarTiNS PiNHo, alENE dE 
oliVEira MarQUES, roGÉrio cÂNdido JÚNior, dHaNNa roSSaS caN-
SaNÇÃo NoVaES, fErNaNda MalcHEr PaES, MarcUS ViNiciUS MES-
QUiTa doS SaNToS, SÉrGio GoNÇalVES PiNHEiro, JociclEidE PErEi-
ra rodriGUES diaS, roSiNETE daS GraÇaS fariaS NoNaTo, TÂNia 
Maria doS SaNToS laMEira, ElaiNE criSTiNa da MoTa SoarES, rE-
NaTa cHaVES doS SaNToS, cYNTHia daS GraÇaS SaNToS BiTTEN-
coUrT, JoSUÉ rodriGUES dE MEdEiroS, Maria clÉa dE alENcar 
UcHÔa, JoSÉ álVaro TEllES liNS, Maria dE fáTiMa MacEdo Mar-
QUES, ElaNE dE NaZarÉ coSTa PErEira, SilVia caroliNE MaciEl dE 
oliVEira, irENicE BaTiSTa da SilVa, claUdia EUNicE foNSEca Gar-
cia, Marilda SilVa dE oliVEira, aNGEliTa MalHEiroS MiraNda, 
claUdia PaTricia GoMES da SilVa, TErEZa cláUdia cardoSo GUE-
dES, aGoSTiNHo SoarES BElo, aMiraldo liMa TorrES, aUXiliadora 
do Socorro doS SaNToS liMa, JESiEl áVila GoMES, laUaNY dE Na-
ZarÉ da SilVa BriTo, KáTia lEoNEZ PiNHEiro SErra, Maria SolaNGE 
loUrENÇo TaVarES, rÉGia aMaraNTE MoNTEiro, EliSENa UcHÔa ME-
dEiroS, GiSElE Maria corrÊa SoarES, ElaiNE criSTiNa NoGUEira 
SalES, iVoNE Maria GoMES NoGUEira, cEcÍlia da SilVa alMEida, 
Maria dE NaZarÉ SoarES dE liMa, iVaNildE MoUra MilHoMENS, Ma-
ria da coNcEiÇÃo MoTTa coNcEiÇÃo, riSoMar fErrEira dE SoUSa, 
GilciaNE SilVa araÚJo GoMES, MicHEliNE caValcaNTE raMoS, Ma-
ria roSETE dE oliVEira cardoSo, loUiSE rEJaNE dE araÚJo SilVa, 
lUciaNo SaNToS dE oliVEira GoES, ElaiNE criSTiNa BarroS liMa, 
SÍlVia doS SaNToS NoGUEira, JaNE HErcilia NErES dUraNS, iVaN-
GEla Maria dE SoUZa dUarTE, MaSSaraÍ JENNiNGS dE aGUiar, GEa-
NE aNdrÉa loBaTo da lUZ, cHriSTiNE EliZaBETH loBaTo BEMErGUY, 
ÂNGEla SáVia doS aNJoS fariaS cardoSo, KElEN rEGiNa TEiXEira 
SilVa, MicHElE MoNTEiro SoUSa, MarcElo doS SaNToS rodriGUES, 
GiSEllE dE NaZarÉ SoUZa loPES, iÊda aUXiliadora craVEiro dE 
oliVEira, daNiEllE Maria caMPElo PiNHEiro, EliaNa do Socorro 
cordEiro doS SaNToS, rENaTa rodriGUES dE PaiVa, lÚcia dE fáTi-
Ma do roSário VENTUra, rENaTa criSTiaNE MarTiNS da SilVa, rE-
GiNa NaZarÉ TaVarES SilVa, WaGNEr WilSoN SaNToS dE SoUZa, 

floricE BEZErra ElErES, crYSTiaNE loPES caSTro, ESlEaNE VilEla 
VaScoNcEloS, daNiElE da SilVa MoNTEiro, GlENda roBErTa oli-
VEira Naiff fErrEira, ariadNa aZEVEdo MarTiNS cHoPEK, odilar-
do EUrico dE SoUZa JÚNior, dENiZE NEGrÃo dE MiraNda rodri-
GUES, clEoci PorTEla dE aGUiar, KáTia rEiVilE TEiXEira MiraNda 
NUNEZ, Maria GorETE cordEiro faUSTiNo, liliaN do Prado loPES, 
roSiEl PErEira carValHo, aNa BEaTriZ falcÃo KUSaNo, lUZia ri-
BEiro SaNTaNa, aNGÉlica dE cáriTaS foNSEca SaNToS, ElENiTa 
rÊGo fErNaNdES, lUciENE GoMES da coSTa, TÂNia SUElY PicaNÇo 
caMoriM, caTia adElia fErrEira BarroS, alcilENE SaNToS dE SoU-
Za, KErY aliNE fErrEira MacÊdo, Sara iaGHi SalaME carValHo, 
ciNTHia SaTiKo aNdo dE SoUZa, roSÂNGEla SoUZa da SilVa, dori-
Valda riBEiro SErrÃo, SUSi doS SaNToS BarrETo dE SoUZa, ElcYa-
Na ViaNa SaNToS, GErlÂNdia dEiVES dE oliVEira caMPoS, daNiElE 
fariaS daS cHaGaS, GaBriEla rodriGUES BarroS, GiZElE carVa-
lHo SoUSa liMa, SHEYla criSTiNa fErrEira dE MaGalHÃES, lUciaNa 
fErrEira doS SaNToS, JoSYENNE Maria dE SoUSa SilVa PorTal, aNa 
criSTiNa da SilVa GoNÇalVES, criSTiaNE do Socorro loUriNHo da 
coSTa, lUaNa faBÍola laMarÃo caMPoS, fáBio coNSTÂNcio alMEi-
da da SilVa, coSME alEXaNdrE corrEa dE SoUZa, JoElMa BErNadE-
TH liMa MarTiNS, ÉriKa Marcilla SoUSa dE coUTo, Maria JaNETE 
NaHUM GoMES, BrUNo carNEiro aNTUNES, lUciaNa criSTiNa PaiVa 
lEal, fraNÇoiSE fUrToN PaZ PaNToJa, TaTiaNa YUKiE KoNo raMoS, 
aNdrEia fErrEira dE oliVEira, adriaNa GiSEllE alVES, Maria dE 
fáTiMa SaNToS liMa, SaNdra Maria rodriGUES dE araÚJo, SÔNia 
Maria alHo dE SoUSa, aNa PaUla NoGUEira dE SoUZa, PaTrÍcia 
ViEira dE SENa, Tárida da coSTa dE araÚJo, lUcYENNE PiNHEiro 
cHada MarTiNS, EdilEUZa BraGa coSTa, EliaNa frEiTaS Maia, Elia-
NE MESQUiTa dE SoUZa, EliaZiB dE caSTro NEVES, ElVira NETa SaN-
ToS loPES, HEldEr do NaSciMENTo aSSUNÇÃo, JailZa da coNcEi-
ÇÃo GaMa BrÍcio, JaNicE fErrEira doS SaNToS, JEffErSoN rodri-
GUES da rocHa, JUlia Maria TriNdadE lEÃo, KaTiaNE MoNTEiro dE 
SoUSa, lUiS carloS da SilVa GalHardo, Maria SilVaNa SalES QUEi-
rÓZ, PaUlo roBErTo aZEVEdo da SilVEira, rafaEl fErrEira da 
crUZ, roNdiNElE da coSTa Moia, TaTiaNE PaTrÍcia SilVa fraNco, 
VaNda fErNaNdES TaVarES, raiMUNda PErEira da SilVa, Maria 
fraNciNÉia arNoUr da cUNHa, BrENa TocaNTiNS dE MiraNda, HE-
laiNE NaZarÉ da crUZ SaNToS, GraZiElli SoarES SaNTiaGo, criS-
TiaNo roGÉrio oliVEira doS SaNToS, ÂNGEla Maria NEGrÃo diaS, 
Maria JocilENE BarBoSa, fáBio rodriGo BraGa SaNTiaGo, adria-
Na daNiEllE SilVa SENa, ciNTia da SilVa diaS, EdVaN SilVa doS 
aNJoS, Elci dE SoUZa alMEida, fraNcENi SilVa MarQUES, JoSÉ Ma-
ria GoNÇalVES PiNHEiro, lUiZ fláVio PiNHEiro MaGalHÃES, JoElMa 
MoraES Maia caMPoS dE carValHo, Maria GorETE coNdE liMa, 
MaUro afoNSo dE SoUZa MiraNda, Mário MarTiNS fariaS, oSMari-
No ViEira da coSTa JUNior, PaUlo SÉrGio MElo PaNToJa, roSa lE-
oNor BENTES SoUZa, roSaNa cláUdia MoNTEiro PaNToJa, roSÂN-
GEla riBEiro cordEiro, SolaNGE da coSTa PEdroZa, TaTiaNE SaN-
ToS da SilVa, aNaNiaS rodriGUES fErNaNdES, MariSa Maia cEr-
QUEira, SiaNE PErEira NaSciMENTo, iVaN GadElHa ESPiriTo SaNTo, 
JaKEliNE da SilVa MoNTEiro, daNiEl JardiM doS SaNToS, dÂMEa 
BEcHara MoraES, cElia aGUiar NUNES, ciNTYa SiMoNE SilVa MaGa-
lHÃES, lUiZ carloS fErrEira dE oliVEira JUNior, Maria daS dorES 
NaSciMENTo da SilVa, Maria do carMo GEMaQUE PUGa, Maria 
EdiNÉia BEZErra dE liMa, NaZarENo GoNÇalVES NoGUEira, NEliTa 
dE SoUSa SilVa, SidNEY cESar dE BriTo BaraTa, WaNia lUcia doS 
SaNToS PaNToJa, ValdilENE doS SaNToS araÚJo, alaN dElSo da 
SilVa cordEiro, lYSa KariNa cardoSo do carMo, aNdrÉ lUiZ lo-
PES MoUTiNHo, GUSTaVo diaS da GaMa rodriGUES, iVaNEidE da Sil-
Va fiGUEirEdo, JaNiETE diaS da SilVa, alTENor liMa da SilVa, Eri-
lÂNdia oliVEira fErNaNdES, NailToN MarTiNS dE oliVEira, PaUlo 
roBErTo carValHo dE oliVEira, lUiZ claUdio PacHEco BaHia, Sa-
raH da SilVa GoNÇalVES, Maria diENE carValHo liSBoa, dEJalMa 
PalHETa da SilVa, rENaTo SalES dE SoUZa, rEGiaNE MicHEllE PiNTo 
frEiTaS, Maria cEaracY SErra cordEiro, Marilia GoNÇalVES cal-
daS, aNTÔNia do PErPETUo Socorro GUErra MaToS, aNa roSa PaES 
VillaS BoaS, JoSÉ Mario corrEia TEiXEira, lUElcY coNcEiÇÃo oli-
VEira da SilVa, Maria EdilEUda MarQUES dE SoUZa, JoElMa loPES 
BraNdÃo, raiMUNdo WaGNEr corrÊa SilVa, GErTrUdES ViolaNTE 
fEio cUNHa, crEUZaNi Maria SoUZa coSTa, raQUEl dE oliVEira 
MEirElES, SaNdra SUElY Gil BorcEM, carloS rENaTo daMaScENo 
doS SaNToS, Maria da coNcEiÇÃo alcÂNTara SilVa e SaNdra doS 
SaNToS aNGEliM, aprovados em concurso Público realizado pela Secreta-
ria de Estado de Saúde Pública.
acÓrdÃo Nº. 61.311
(Processo nº 2009/50936-4)
assunto:  aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4º, 
inciso ii, da resolução/TcE-Pa nº 18.990, de 03 de abril de 2018 e art. 
290 do riTcE/Pa c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o 
processo que trata do ato de aposentadoria consubstanciado na PorTaria 
aP nº 2451, de 01/09/2008, em favor de EUrÍdiSE PaiVa SaNToS, no 
cargo de Professor assistente Pa-B ref. ii, lotada na Secretaria de Estado 
de Educação, tendo em vista o falecimento da interessada.
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acÓrdÃo N.º 61.312
(Processos n.ºs 53802-0/2019, 50019-2/2020,
50665-4/2020, 51046-9/2020 e 54377-7/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator Vencido: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (§2º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por maio-
ria, nos termos do voto divergente do conselheiro luís da cunha Teixeira, com 
fundamento no art. 34, inciso i, parágrafo único e 35 da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir, em caráter excepcional, o registro 
dos atos de admissão de servidores temporários firmados entre a SECRETA-
ria dE ESTado dE EdUcaÇÃo - lUiZ alBErTo dE SoUSa araUJo, Maria 
do Socorro rodriGUES NoGUEira, JorGE MarcElo PErEira BaTiSTa, 
claUBEr fiGUEirEdo MarTiNS, JaNaiNa fErrEira PorTal, PaUlo ro-
BErTo BaSToS dE alMEida, aNa rEGiNa cEciM coSTa, JoÃo BEZErra 
falcÃo NETo, roSiNaldo carNEiro fariaS, MoNica NEiVa VaZ, aNTo-
Nio adENilToN MaToS da cUNHa, flaVio alVES doS rEiS NETo, SiMoNE 
SaNToS Boa MorTE, liaNE GoMES aZEVEdo, JoSE clEiToN dE SoUZa 
SiQUEira, PaUlo SaNTaNa daS MErcES, KEila do Socorro QUEiroZ da 
SilVa, NElMa dE faTiMa NaSciMENTo NEVES, GiSElY daMaScENo fUr-
Tado, SaNdro GoMES fariaS, lUiZ alBErTo cardoSo SiMÕES, Karlla 
adriEllY fErNaNdES PorTo, aNGEla SilVa dE SoUSa, HElEN laiSE NaS-
ciMENTo doS SaNToS, aNa roSaNE da SilVa MoTa, roNiValdo SaNTa-
Na do NaSciMENTo, SElMa MaToS ViEira, MilENa oliVEira dE SoUZa, 
MariNES MarTiNS da SilVa, cilENE MoNTEiro dE SoUSa, TaYaNa dE 
JESUS aNdradE da SilVa, iSaBEllE cHrYSTiNa doS SaNToS E SaNToS, 
alEX daMaScENa doS SaNToS, EliZaBETE criSTiNa MUNiZ da SilVa, 
arNaldo GoNcalVES dE MaToS, adailSoN SaNToS PrEira, JadSoN 
dEZiNcoUrT diaS, THiaGo JorGE SarMENTo da SilVa, alicia THaYNa 
alVES da SilVa, EldESoN da SilVa liMa, ValdiMEYrE dE liMa SilVa e 
dEJaNira da SilVa fariaS.
acÓrdÃo N.º 61.313
(Processo n.º 51325-2/2020)
assunto: PENSÃo ESPEcial ciVil
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, no art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, e no art. 109, inciso i, do riTcE/Pa:
1- deferir o registro do ato de Pensão Especial civil consubstanciado no 
decreto nº 889, de 09/07/2020, em favor de Eli rEGiNa aracaTi SoUZa 
e BiaNca BarroS GoNÇalVES, dependentes do ex-investigador de Polícia 
civil Kleber cleuson Morais Gonçalves.
2- Notificar a interessada Bianca de Barros Gonçalves, sobre o direito à 
percepção do benefício, desde a data do óbito do ex-segurado.
acÓrdÃo Nº. 61.314
(Processos nºs 50871-0/2017, 51494-9/2017, 51542-0/2017, 
51675-1/2017, 51687-5/2017, 52654-0/2017, 52768-9/2017 e 
53536-0/2017)
assunto:  PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos arts. 34, inciso ii, 
parágrafo único e 35 da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012:
i- deferir os registros dos atos referentes aos processos abaixo discriminados:
Processo nº 50871-0/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 1871, de 01/10/2015, em favor de MiGUEl NaUM PaNToJa, dependen-
te da ex-segurada Terezinha de Jesus corrêa Pantoja;
Processo nº 51494-9/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 0050, de 02/01/2017, em favor de raiMUNdo alVES fariaS, depen-
dente da ex-segurada Maria Socorro Bezerra farias;
Processo nº 51542-0/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 0112, de 01/03/2016, em favor de PEdro SoarES doS SaNToS, 
dependente da ex-segurada romana Santa rosa dos Santos;
Processo nº 51675-1/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 2842, de 30/10/2013, em favor de iNES MElo TaVarES MacHado, 
dependente do ex-segurado Miguel Machado;
Processo nº 51687-5/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 2.717, de 08/10/2013, em favor de Maria BENEdiTa PUrEZa GoMES, 
dependente do ex-segurado antonio Quaresma Gomes;
Processo nº 52654-0/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 0401, de 02/05/2017, em favor de Maria fErrEira BarrETo, depen-
dente do ex-segurado antonio Sales Barreto;
Processo nº 52768-9/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 0250, de 02/05/2017, em favor de aNToNio dE SoUZa E Sa SaNToS, 
dependente da ex-segurada lucila Martins Santos;
Processo nº 53536-0/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 1359, de 22/06/2011, em favor de SElMa SolaNY raMoS dE 
araUJo SilVa e SaMira raMoS dE araUJo SilVa, dependentes do 
ex-segurado remilton andrade da Silva.
ii- Quanto ao processo nº 52654-0/2017, determinar que seja expedida 
notificação ao INSS, informando sobre o benefício previdenciário percebido 
pela interessada no âmbito estadual, de forma a adotar, conforme o caso, 
as providencias que julgar necessárias.

acÓrdÃo Nº. 61.315
(Processo nº. 2016/51184-3)
assunto: representação, formulada pelo MiNiSTÉrio PÚBlico dE coN-
TaS do ESTado, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em 
contrato realizado pela Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas e a Empresa acVS coNSTrUTora lTda.
advogados: JoÃo PaUlo dE KÓS MiraNda SiQUEira – oaB/Pa Nº 
19.044; GErcioNE MorEira SaBá – oaB/Pa Nº 21.321 e MillENa car-
doSo MiraNda – oaB/Pa nº. 18.075
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, inciso 
XVii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, conhecer da repre-
sentação formulada pelo MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do 
Pará, e, no mérito, julgá-la improcedente, devendo a mesma ser arquivada.
acÓrdÃo N.º 61.316
(Processos nºs 2019/50978-0, 2019/50989-2 e 2019/52427-3)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii, parágrafo único, e art. 35 da lei complementar n.° 81, de 26 de 
abril de 2012, registrar os atos de aposentadorias abaixo discriminados:
Processo nº 2019/50978-0 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº 2636, de 15/09/2010, em favor de Maria aVEliNo da SilVa MariNHo, na 
função de agente de PorTaria, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº 2019/50989-2 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP nº 
2747, de 31/08/2018, em favor de aNToNia foNSEca da SilVa, na função de 
Servente, referência i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº 2019/52427-3 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 0120, de 14/01/2019, em favor de aNaclETa alMEida aTaidE, na 
função de Servente, referência i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.317
(Processo n.º 50540-8/2012)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SaGri n.º 023/2011.
responsável/interessado: JaY WallacE da SilVa E MoTa e coMiSSÃo 
EXEcUTiVa do PlaNo da laVoUra cacaUEira
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inci-
so i, e art. 61, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar 
regulares as contas de responsabilidade do Sr. JaY WallacE da SilVa E 
MoTa, ex-diretor da comissão Executiva do Plano da lavoura cacaueira, 
no valor de r$ 275.310,00 (duzentos e setenta e cinco mil e trezentos e 
dez reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo N.º 61.318
(Processos n.º 54357-3/2019, 54723-5/2019, 54732-6/2019,
50022-8/2020, 50359-8/2020 e 51050-5/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso i, parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir, em caráter excepcional, o registro dos atos de 
admissão de servidores temporários firmados entre a SECRETARIA DE ES-
Tado dE EdUcaÇÃo – ElciMar alVES riBEiro, NiSa rUaNE rEiNaldo 
dE fariaS do NaSciMENTo, MaUrUcia SaNToS da coSTa, dElSoN da 
SilVa corrEa, GErSoN NUNES GoMES, cElio aNdrE TaVarES, HElia 
PErEira doS SaNToS GoNÇalVES, EliNalVa fErrEira MENdES, ElaNE 
fErrEira dE aGUiar, clodoaldo JoSÉ da SilVa PiNTo, daNiElE Ma-
cHado fErrEira, clEia do Socorro MarTiNS GoMES, Maria iracira 
alMEida dE BarroS, Maria JoSÉ MorEira PoNTES, Maria daS dorES 
GoMES dE SoUZa, NorMElia SaNTaNa doS SaNToS, rUTilEa araUJo 
KENEMBENK, MErcEdES do Socorro PiNHEiro dE MoUra, ElENir Pi-
rES da iGrEJa, Maria dE JESUS BlaNco fErrEira, MarclEiSoN BE-
NEdiTo caldaS coSTa, WESlEY QUEiroZ MESQUiTa ParaES, dEUSi-
Mar oliVEira da SilVa, EdUardo JUNior do NaSciMENTo corrEa, 
NEUZilENY NErY fErrEira SilVa, fraNciSco daS cHaGaS BEZErra 
JUNior, aNdrEi do roSario da SilVa MENdES, diValdo GoMES da 
SilVa, WalQUiria dE MaToS dUarTE fErrEira, fraNcElY caPUcHo 
dE SoUSa, GilBErlaNE da SilVa MENEZES, alEX dE SoUZa BraBo, 
Maria SilEidE riBEiro doS SaNToS, alBErTiNo MarTiNS, rEGiaNE 
TEiXEira dE aTaidE, EdiaNa oliVEira do roSario, aliNE carVa-
lHo BarroS, MarcElo roBSoN SoUSa PEiXoTo, JoSEaNE oliVEira 
dE SoUZa, clEidE NaSciMENTo da SilVa, cliZaNa PErEira GoNÇal-
VES, loNclEi BaliEiro daNTaS, rEGiNaldo SilVa riBEiro, adriaNa 
SoUSa da SilVa, ricardo GarrE SilVa MENdES, EliSaNGEla da Sil-
Va SaNToS, PaUlo daMaScENo coSTa, SaNdro dE JESUS SilVa doS 
SaNToS, THYaGo dENiS caMPoS alVES, MarTa PacHEco BarBoSa, 
raQUEl loPES SoarES, iVoNEiZE doS SaNToS SilVa, MariaNE Sa-
TUrNiNo dE BriTo, ciNEidE doS SaNToS rocHa, ENiValdo caSTro 
dE JESUS, raiMUNda BarBoSa da SilVa, SErGio PErEira dE SoUZa 
JUNior, JoSilENE Maria PiNHEiro PaiVa, TariK aNdrE SoUSa GoMES 
e riVEliNo dE alMEida PErdiGÃo.
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acÓrdÃo N.º 61.319
(Processo n.º 52141-3/2019)
assunto: rEforMa
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso ii 
e parágrafo único, e no art. 35, da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 
2012, deferir o registro do ato de reforma consubstanciado nas PorTarias 
nº 1277, de 08.03.2012, PorTaria alT n.º 0373, de 26.02.2016 e PorTaria 
alT nº 0437, de 17.03.2016, em favor do Major PM JoSÉ GUilHErME BEN-
TES caPEloNi, pertencente ao efetivo da cG (Belém).
acÓrdÃo Nº. 61.320
(Processo nº 51977-2/2019)
assunto:  PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento nos arts. 
34, inciso ii, parágrafo único e 35 da lei complementar nº 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil, consubstanciado na 
PorTaria PS n.º 0568, de 01.02.2018, em favor de VicENTE PiMENTEl 
raiol e PorTaria PS nº 1899, de 01.06.2018, com inclusão no rateio da 
pensão de daNdara di cáSSia raiol PiMENTEl e aNa laUra raiol 
coNcEiÇÃo, dependentes do ex-segurado Mauro raiol conceição.
acÓrdÃo Nº. 61.321
(Processos nºs. 2019/50980-4, 2019/52381-6 e 2019/53244-2)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerentes:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii, parágrafo único, e art. 35 da lei complementar n. 81, de 26 de 
abril de 2012, registrar os atos de aposentadorias abaixo discriminados:
Processo nº 2019/50980-4 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº 1741, de 01/07/2014, em favor de JoÃo BaTiSTa Maria carValHo, no 
cargo de agente de PorTaria, lotado na Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº 2019/52381-6 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 0447, de 07/01/2014, em favor de Maria daS GraÇaS GoNZaGa, 
no cargo de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação; e
Processo nº 2019/53244-2 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº 2638, de 23/10/2014, em favor de Maria dE fáTiMa dE liMa, no cargo de 
agente de Saúde, lotada na fundação Santa casa de Misericórdia do Pará.
acÓrdÃo N.º 61.322
(Processos nºs 2017/50837-8 e 2017/52953-8)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4.º, inciso 
i, da resolução/TcE-Pa n.º 18.990, de 03 de abril de 2018, e art. 290 do 
riTcE/Pa, c/c art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolu-
ção do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, os processos que 
tratam do Ato de Pensão Civil relativos aos processos abaixo identificados:
Processo no 2017/50837-8:  Pensão consubstanciado na PorTaria PS nº 071, 
de 01/07/2016, em favor de Maria rodriGUES doS rEiS, dependente da ex-
segurada Alexandre Lisboa dos Reis, em razão do falecimento do beneficiário.
Processo no 2017/52953-8: Pensão civil consubstanciado na PorTaria PS nº 
0172, de 11/02/2016, em favor de aNToNio rodriGUES coSTa, dependente 
da ex-segurada Zenilce Gomes Costa, em razão do falecimento do beneficiário
acÓrdÃo N.º 61.323
(Processos n.ºs 53678-0/2008, 50273-0/2009, 50346-0/2009,
50450-9/2009, 50465-5/2009, 50630-0/2009, 50666-1/2009 e 
51416-0/2016)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria, 
referentes aos processos abaixo identificados:
Processo n.º 53678-0/2008: aposentadoria consubstanciada na PorTaria rET aP 
n.º 521, de 18.02.2020, em favor de Maria JoSÉ da SilVa, na função de Professor 
ad-2 GEP-M-ad-2-401, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 50273-0/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP n.º 
0908, de 01.08.2008, em favor de Maria odETE dE SoUSa BriTo, na função de 
Professor assistente, Pa-a, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 50346-0/2009: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
rET aP n.º 1871, de 11.07.2014, em favor de roSa Maria do NaSciMEN-
To SoUZa, no cargo de Professor colaborabor, Nível Superior, ref. i, lotada 
na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 50450-9/2009: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 2992, de 01.10.2008, em favor de MiGUEl BoSco PiNHEiro lo-
BaTo, no cargo de Professor colaborabor, Nível Superior, ref. i, lotado na 
Secretaria de Estado de Educação;

Processo n.º 50465-5/2009: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP n.º 
3103, de 30.09.2008, em favor de Maria dE fáTiMa alVES dE aNdradE, na fun-
ção de Escrevente datilógrafo, ref. iii, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 50630-0/2009: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aT aP 
n.º 3573, de 08.10.2012, em favor de Maria lÚcia fErrEira BorGES, na fun-
ção de agente de PorTaria, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 50666-1/2009: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
n.º 2506, de 01.09.2008, em favor de MarlENE da SilVa TiTaN, no cargo 
de Professor GEP-M-ad-4-401, lotada na Secretaria de Estado de Educação; e
Processo n.º 51416-0/2016: aposentadoria consubstanciada na PorTaria n.º 
3450, de 06.09.2012, em favor de HorTÊNcia GoMES da SilVa corrÊa, no 
cargo de Médico, ref. 7, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
acÓrdÃo N.º 61.324
(Processos nºs 52335-0/2017 e 52709-9/2017)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizadora da decisão:  conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHiE-
roS loPES (art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de Pensão civil dos 
processos abaixo identificados:
Processo n. 52335-0/2017: ato de Pensão consubstanciado na PorTaria 
PS n. 132, de 1.2.2017, em favor de diNair do ESPÍriTo SaNTo SilVa, 
dependente do ex-segurado Orley Alberto da Silva;
Processo n. 52709-9/2017: ato de Pensão consubstanciado na Por-
Taria PS n. 1107, de 1.11.2016, em favor de EliaNE MoNTEiro da 
PaiXÃo e EMillY lara da PaiXÃo SaldaNHa, dependente do ex-se-
gurado Sergio alan Moraes Saldanha;
acÓrdÃo N.º 61.325
(Processos nºs. 54359-5/2019, 54371-1/2019, 54725-7/2019, 
54728-0/2019, 54734-8/2019, 50011-5/2020, 50012-6/2020, 
50024-0/2020, 50360-1/2020, 51052-7/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relatora Vencida: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 
191, § 2º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, vencida a proposta de decisão da relatora, e nos termos do voto 
do conselheiro luís da cunha Teixeira, com fundamento no art. 34, inciso 
i, parágrafo único, e no art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril 
de 2012, deferir, em caráter excepcional, o registro dos atos de admissão de 
servidores temporários firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDU-
caÇÃo – EliETE BoTElHo liSBoa, VEra lUcia liMa dE aZEVEdo, dilMa 
da SilVa riBEiro, allEX JHoNY SilVa fariaS, NUEriSoN PaiXÃo dE oli-
VEira, GilBErTo da cUNHa caValcaNTE, NaGilSoN MENdES dE SoUSa, 
claUdia alESSaNdra dE araÚJo MElo, JoSENildo fariaS BriTo, lEo-
Nora da SilVa alMEida, Nara NUBia SoarES GoMES, HUGo EMaNUEl 
SoarES GoMES, Maria laUrilENE dE SoUZa coSTa, aNNa caroliNE 
SilVa da TriNdadE, MoYSES MElo da SilVa, WaldiNETE da SilVa car-
ValHo, GESSica adriEllE aUGUSTa dE liMa, faBiaNo laZaro PErEira 
SoUZa, ricardo MaToS dE carValHo, EriNaldo da SilVa NETo, ro-
Mário GoNÇalVES SacraMENTo, lUciaNa dE oliVEira crUZ, ElENicE 
alMEida da SilVa dE oliVEira, JoNaia MarTiNS SaNToS, EdMEirE Sa 
cardoSo, SUSaiNE Maria da SilVa NEVES, Maria do roSario cacEla 
ValENTE, EdNa SaNToS fErNaNdES, JoSErrilZa PErEira MarQUES, aN-
ToNia PiNTo NEPoNUcENo, JaNiS BEZErra GoMES, Maria dE loUrdES 
PErEira dE SoUZa, arGEMira Porfirio dE liMa, roSSiEli SiQUEira 
doS aNJoS, MarcElY dE PaUla rodriGUES SilVa, EZENiTa alMEida 
SaMPaio, aNdrEia doS SaNToS BarBoSa, HildEci dE SoUZa daNTaS, 
alcirENE cardoSo GoMES, raiMUNdo PaUlo MoNTEiro cordEiro, Ta-
liaNE dE SoUZa dUarTE, adilSoN doS SaNToS foNSEca, carMEN lUcia 
fErrEira SilVa, MaUro SilVa do NaSciMENTo, lUciaNa Marcia araUJo 
BarBoZa caValcaNTE, Sara SaNToS MESQUiTa, JoSÉ afoNSo SoUSa 
GoMES, liraNildE MarTiNS SaNToS, MaNoEl ViEira fraNca, iVaNETE 
MoNTEiro SoarES PErEira, NicHolaS SaNToS SilVa, JEcKSoN rUBENS 
MacEdo dE liMa PErEira, lUcaS doS SaNToS fUrTado, EliSoN JoSE 
MoTa, BrENo SaNTa roSa doS SaNToS, KaSSia daNNUcia coSTa Bar-
BoSa, lUcia SoHaNNY SaNToS doria, fErNaNdo EUclidES corrEa da 
SilVa, roSiENE da SilVa PorTal, WaldirENE MoTa da SilVa, flaVia Pa-
TrÍcia da SilVa BaSToS, WiliaNa foNTiNElE coNcEiÇÃo BarroS, JoSE 
WillEN BraSil liMa, alYNE PiNHEiro da SilVa, aldo NEY doS SaNToS 
PESSoa, clEidiaNE da SilVa aNdradE, dErloN diaS BorGES, iaNara 
PErEira faUSTiNo, rUBENS SarMENTo da SilVEira, arlETH BaTiSTa 
doS SaNToS alMEida, fraNciSca Maria da coNcEiÇÃo, rENaTo car-
ValHo BarroS, MarloN PaNToJa corrEa, WallaMY coSTa caldaS, Mil-
dSoN PiMENTEl loPES, GaBriElla rodriGUES da SilVa, PaUlo rEiS do 
roSário, EdilENE Karla TaVarES crUZ, dJaiaNE araÚJo rodriGiJES, 
rUdMilSoN MaGalHÃES diaS filHo, EdilSoN SoarES SilVa, daNiEl-
lE crUZ MoNTEiro, arYaNNE loPES diNiZ, ElioNai da SilVa SoarES, 
EdMara liMa SilVa, JoSENil SilVa do NaSciMENTo, EdilEia coNcEi-
ÇÃo SalES dE aViZ, aNdErSoN rafaEl SilVa MENdoNÇa, GilVaM rocHa 
dE SoUSa, MaiZa SaTUrNiNo dE BriTo, carla loBÃo MUNiZ MENEZES, 
SidNEY PErEira fErrEira, JocEU PiNTo doS rEiS, Maria MadalENa 
fErrEira rocHa, JoElMa do Socorro doS SaNToS MarQUES, JEaNE 
GlEYcE dE lEÃo Baia, Edla Maria dE SoUZa GaldiNo, JoSElia da SilVa 
liMa, MarcElo da SilVa SaNToS e NEUracY ViaNa doS SaNToS.
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acÓrdÃo Nº. 61.326
(Processos nºs. 51704-0/2017, 52470-5/2017,
52698-1/2017, 52763-4/2017 e 51978-3/2019)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JUNior (art. 191, §3°, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento nos arts. 34, inciso ii, parágrafo único e 35 da lei complementar 
nº 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos referentes aos 
processos abaixo discriminados:
Processo nº 51704-0/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 2.718, de 08/10/2013, em favor de SoNia Maria NoGUEira da SilVa 
aNdradE, dependente do ex-segurado angelo Nunes de andrade;
Processo nº 52470-5/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 081, de 04/01/2016, em favor de lUcidalVa MoraiS doS SaNToS, 
dependente do ex-segurado José Vieira dos Santos;
Processo nº 52698-1/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 1085, de 01/11/2016, em favor de Maria ViEira dE SoUSa, depen-
dente do ex-segurado lourival Pinheiro de Sousa;
Processo nº 52763-4/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 0242, de 02/05/2017, em favor de EdiNEia fErrEira faVacHo, 
dependente do ex-segurado Eduardo favacho;
Processo nº 51978-3/2019 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 0442, de 01/04/2016, em favor de aNGÉlica Socorro MoNTEiro dE 
liMa, lUiZ fEliPE liMa GoNÇalVES e aNa rafaEla da SilVa GoNÇal-
VES, dependentes do ex-segurado otavio farias Gonçalves filho;
acÓrdÃo Nº. 61.327
(Processos nºs 2010/52238-1 e 2011/50864-8)
assunto: adMiSSÕES dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art.191, 
§ 3°, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e 35 da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, 
deferir o registro dos atos de admissão de pessoal em favor de faBia-
No rEiS da SilVa, SUZaN loPES coSTa, MorGaNa carValHo dE al-
MEida, BrUNo JoSÉ fErrEira da SilVa, MaNUElla TEiXEira SaNToS, 
EliZaBETE PErEira PirES, riNaldo Barral SoUZa, GirlaNNE SoUZa 
dE MElo, dioGENES lEÃo BraSil, alEXaNdrE SÉrGio dE MiraNda 
doUrado, aNa GardÊNia SaNToS MaNGUEira rEiS, arNaldo liMa da 
SilVa, fáBio cÉZar GoNÇalVES dE SoUZa, MaNoEl NaZarENo PErEi-
ra BraNdÃo, VladiMir oliVEira cardoSo, fraNciSco aYrES BriTo, 
Maria MarlUciE araÚJo da SilVa, fraNciSlEY dE JESUS rodriGUES 
da SilVa, ÉliTo PErEira GalVÃo JÚNior, HarlEY ViNiciUS TaVarES 
dE QUEiroZ, clEidE liMa do coUTo, HUGo aBrEU dE SoUZa frEiTaS, 
aNa criSTiNa cordEiro raMoS, JoSÉ Tácio rEiS dE aBrEU, dENi-
SE SaNToS dE fiGUEirEdo, ZÉlia MoNica liMa doS SaNToS, SHEila 
GUiMarÃES fErrEira, lENildE aNdradE PiNHEiro, lUiS MarcElo dE 
araÚJo PEdroSo, JEaNY da SilVa SaraiVa, riTa dE cáSSia PiNHEiro 
alVES, odSoN loPES MorEira, SaNdra diNiZ coElHo, adriaNE TEi-
XEira do carMo, clEidE lÚcia GaSPar da aSSUNÇÃo, PaUlo SÉrGio 
doS SaNToS rocHa, daNiElE criSTiNa MoNTElES dE araÚJo, MirTa 
daNYElla SilVa aYrES, SilVia rEGiNa da SilVa BarroS craVo, fá-
TiMa da SilVa SoUSa, fraNciNETE GoMES SilVa doS SaNToS, lÍGia 
BaTiSTa dE frEiTaS, JoÃo roSEMildo da SilVa rodriGUES, lUciaNa 
PaUla SaNToS, JoSiclEi dE SoUZa SaNToS, TÂNia carla da SilVa 
BarroS, KEllEN SilVa rodriGUES, MarGarETH BoTElHo dE SoUZa, 
HaNiEl VaZ da coSTa, aNdrÉa dE MiraNda NoGUEira, JoSÉ lUiZ 
fErrEira aMoraS, adriaNo rUi PiNTo doS rEiS, ValdoMiro PiNHEi-
ro TEiXEira JUNior, carloS roBErTo dE aNdradE raiol JUNior, 
liGia araÚJo MoraES, GiSEllY MENdES GoMES, crSTiaNE dE SoUZa 
forTUNaTo, fraNcE MarY SilVa doS aNJoS, GiaNNi MaSaKi TaNaKa 
PorTEla, MarcoS aNTÔNio dE araÚJo dUarTE, JaciaNNY NaZarETH 
do aMor diViNo dE SoUZa, EMErSoN JUNQUEira GUMiNiaK, Mada-
lENa GoNZaGa dE oliVEira, KEllEN TaTiaNE faria dE SoUZa, EliSa 
MoNTEiro GoMES, GEorGE alBUQUErQUE doS SaNToS, EdGar MoN-
TEiro cHaGaS JUNior, PaUlo alVES dE MElo, GENiSSoN rdriGUES, 
PaTrÍcia NaTalia BElarMiNo dE lira, HEldEr JorGE loBo BENTES, 
fErNaNda do carMo calil, dENiS fraNK fErrEira MacHado, Gi-
SElli claUdia PiNHEiro SaNToS, roSilENE BarBoSa dE fraNÇa, da-
NilSoN JorGE coElHo cordoVil, SaNdra lEila da coSTa caMPoS 
SUaMi, claUdia Maria BriTo doS SaNToS, aNTÔNio lUiS BENTES 
MorEira, claUdio HElENo JaQUES frEirE, Maria NaTaliNa da Sil-
Va, lUciaNa NaSciMENTo BEZErra, JUlia GlEicE BarBoSa cardoSo, 
lEaNdro MaKSoN alMEida SoUZa, clEia dE NaZarÉ do aMaral fa-
riaS, MÔNica MalcHEr PalHETa, idEJalMa rodriGo cÂMara PaES, 
EriZaNildo BraBo da SilVa, JaQUEliNE dE NaZarÉ aBdoN riBEiro, 
Maria GorETE PaSTaNa da SilVa, EdElVira dE NaZarÉ Maia dE frEi-
TaS, roBErTa lUZ do aMaral, daNiEl fErNaNdES carNEiro, daNila 
BoTElHo doS SaNToS MarTiNS, JoÃo lUciMar BorGES, clEBiaNa da 
rocHa liMa e EdilEUZa cUNHa,  aprovados em concurso Público reali-
zado pela SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.

acÓrdÃo Nº 61.328
(Processos nºs 2019/51059-6, 2019/50995-0, 2019/51070-1, 
2019/51197-4, 2019/51250-3, 2019/51348-1, 2019/51456-4, 
2019/51660-6, 2019/52400-3 e 2019/52413-8)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos arts. 34, inciso 
ii, parágrafo único e 35 da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
deferir os registros dos atos relativos aos processos abaixo discriminados:
Processo nº 2019/51059-6 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº. 3193, de 03/10/2018, em favor de Maria JoSÉ NaSciMENTo da 
SilVa, na função de Servente, ref. i, pertencente ao quadro efetivo da 
Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº 2019/50995-0 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP nº. 
2452, de 25/07/2018, em favor de NiValdo fErNaNdES fErrEira BriTo, na 
função de agente de PorTaria, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo nº 2019/51070-1 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº. 2680, de 05/09/2018, em favor de Maria aNToNia fErrEira da SilVa, 
na função de Servente, ref, i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº 2019/51197-4 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº. 0907, de 19/03/2014, em favor de Maria EdNa da coSTa MiraNda, no 
cargo de agente de Saúde, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo nº 2019/51250-3 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº. 3169, de 03/10/2018, em favor de Maria dE loUrdES MarQUES 
PiNHEiro, no cargo de auxiliar de Serviços Gerais, pertencente ao quadro 
efetivo do instituto de assistência dos Servidores do Estado do Pará;
Processo nº 2019/51348-1 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº. 3311, de 16/10/2018, em favor de JorGE lUiZ da SilVa lEal, na 
função de agente de PorTaria, pertencente ao quadro efetivo da Polícia 
civil do Estado do Pará;
Processo nº 2019/51456-4 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº. 0645, de 25/03/2014, em favor de Maria dE JESUS diaS da cUNHa, no 
cargo de agente de Saúde, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo nº 2019/51660-6 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº. 2632, de 14/08/2018, em favor de SilVESTrE alEiXo coSTa, na 
função de Guarda de Segurança, lotado na fundação centro de Hemotera-
pia e Hematologia do Pará;
Processo nº 2019/52400-3 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº. 0895, de 18/03/2014, em favor de carloS rEiS do roSário, no cargo 
de agente de PorTaria, lotado na Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº 2019/52413-8 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº. 0455, de 16/01/2014, em favor de MariZa do Socorro GoN-
ÇalVES PaES, no cargo de Servente, lotado na Secretaria de Estado de 
Educação.
acÓrdÃo N.º 61.329
(Processos n.ºs 50822-1/2017, 52672-2/2017, 52679-9/2017, 
52812-7/2017,  53207-7/2017, 53409-4/2017, 53564-3/2017, 
53659-9/2017 e 54621-0/2019)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão, referen-
tes aos processos abaixo identificados:
Processo n.º 50822-1/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
2141, de 01/09/2014, em favor de fraNciSco dE SoUZa QUadroS, de-
pendente da ex-segurada rosa Maria Monteiro Quadros;
Processo n.º 52672-2/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
0190, de 01/03/2017, em favor de BENEdiTo QUEiroZ dE caMPoS, de-
pendente da ex-segurada raimunda cunha de campos;
Processo n.º 52679-9/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
109, de 01/02/2017, em favor de lEoNicE dE aZEVEdo doS SaNToS 
BorGES, dependente do ex-segurado raimundo Soares Borges;
Processo n.º 52812-7/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
0650, de 19/05/2016, em favor de florENTiNo aQUiNo lEal, dependen-
te da ex-segurada Nalina coutinho de assunção leal;
Processo n.º 53207-7/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
0463, de 01/04/2016, em favor de BENEdiTo PiNTo fiEl, dependente da 
ex-segurada Marielza caldas fiel;
Processo n.º 53409-4/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
1173, de 01/11/2016, em favor de dEUZariNa riTa foNSEca PaES, de-
pendente do ex-segurado Edir cardoso Paes;
Processo n.º 53564-3/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 1206, 
de 13/05/2011, em favor de EdNa dE SoUSa firMiNo SoarES e GaBriEl 
firMiNo SoarES, dependentes do ex-segurado João Paulo Santos Soares;
Processo n.º 53659-9/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
0825, de 01/09/2017, em favor de aNa criSTiNa SoarES BaTiSTa doS 
SaNToS, dependente do ex-segurado Haroldo leal dos Santos; e
Processo n.º 54621-0/2019: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
2906, de 01/10/2018, em favor de HElENa do NaSciMENTo MEdEiroS e 
aGliSoN KHESTENNES EdEr MEdEiroS da rocHa, dependentes do ex-
segurado argenilson farias da rocha.



 diário oficial Nº 34.583  113 Sexta-feira, 14 DE MAIO DE 2021

acÓrdÃo N.º 61.330
(Processos nºs 52991-4/2019, 53037-8/2019 e 50342-0/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JUNior (art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir os atos de admissão de Pessoal em favor 
de, rafaEla No NaSciMENTo caMPoS, EliaNE dE NaZará fErNaNdES 
raBElo, lEoNardo dE oliVEira aNdradE, dioGo lEiTE cUTriM, lEN-
NoN BEcHara dE oliVEira, TaNia criSTiNa MarTiNS adaMS, SaraH 
BriTo GoMES, PriScilla oliVEira fErrEira, JoSE roMUaldo liMa 
SaNTaNa, THaYSoN BrUNo alVES dE liMa, THiaGo MarTiNS fUrTado, 
aliNE GoMES roSSi, arNiN roMMEl PiNHEiro BraGa, diEMMENSoN 
MiGUEl Maria doS SaNToS, allaN frEiTaS fErrEira, JEaM carloS 
aNdradE loPES, faBricio coElHo dE SoUSa, SErGio WilliaM da-
MaScENo da SilVa, BarToloMEU loUriNHo Girard JUNior, aGaTHa 
lUENNa MEdEiroS doS SaNToS, lUaNa BEaTriZ liMa PEiXoTo, lUcia-
Na raMoS do carMo, BrENda KaroliNa caBral fErrEira do ESPÍ-
riTo SaNTo, SUEllY JESaNa NEGrÃo dE frEiTaS rodriGUES, rUBENS 
rafaEl SaNTa BriGida, MarriETE VaScoNcEloS fariaS, iSaBEl Soa-
rES dE carValHo, EdEr do NaSciMENTo araUJo, TaMiliS dE aBrEU 
liMa e JUlio HElENo laGES PErEira, aprovados em concurso público 
realizado pela Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.331
(Processo n.º 2019/54333-6)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNi-
caS GaSPar ViaNNa
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 
191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, e nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso 
i e parágrafo único,  e art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril 
de 2012, deferir, em caráter excepcional, o registro dos atos de admissão de 
Servidor Temporário firmado entre a FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPI-
Tal dE cliNicaS GaSPar ViaNNa – aNa alicE fErrEira da SilVa, MarY-
cE BraNco riBEiro, alESSaNdra da coSTa TaVarES, BrUNo da SilVa 
MENdoNÇa, NilSoN NoroNHa doS SaNToS, raPHaEl da SilVa SaNToS, 
dHElio oliVEira da SilVa e arTEMiZa VilHENa NEGrÃo.
acÓrdÃo N.º 61.332
(Processo n.º 2017/51387-7)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil consubstan-
ciado na PorTaria PS n.º 1224, de 02.06.2014, em favor de Maria liNa da 
coSTa MorEira, dependente do ex-segurado domingos de Sousa Moreira.
acÓrdÃo N.º 61.333
(Processo n.º 50927-7/2020)
assunto: PENSÃo ESPEcial
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão Especial 
consubstanciado no decreto n° 596, de 10/03/2020, em favor de Eli-
SÂNGEla NEVES dE SoUZa e lUcaS NEVES dE SoUZa, dependentes do 
ex-Policial Militar 3º Sargento Marinaldo Maia de Souza.
resoLUÇÃo Nº. 19.250
(Processo nº. 2007/53280-9)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SESPa nº. 
152/2005 e Termo aditivo.
responsável/interessado: Sr. SaHid XErfaN, fraNciSco daS cHa-
GaS SilVa MElo filHo e olÍMPio YUGo oHNiSHi e SEcrETaria dE 
ESTado dE oBraS PÚBlicaS
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
formalizadora da decisão: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oli-
VEira (§2º do art. 191 do regimento interno)
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto-vista da relatora, em homenagem ao Princípio 
do contraditório e da ampla defesa, reabrir a instrução processual para que 
seja realizada a citação do espólio do Senhor olímpio Yugo ohnishi.

Protocolo: 655798

MiNistÉrio PÚBLico
.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 08/2021/MPc/Pa
Processo Nº: 2020/276024
objeto: aquisição de equipamentos de informática, conforme condições, 
exigências, especificações técnicas qualitativas e quantitativas detalhadas 
no instrumento convocatório.
obtenção do Edital: Nos Sites: https://comprasnet.gov.br/, https://www.
mpc.pa.gov.br ou https://www.compraspara.pa.gov.br.
responsável pelo certame: Nazaré do Socorro Gillet das Neves
local de abertura: No site https://comprasnet.gov.br/.
data da Sessão: 31/05/2021
Hora da abertura: 09:00 h (horário de Brasília)
fonte de recurso:
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8751.0000
Natureza de despesa: 44.90.52.00
fonte de recurso/origem do recurso Estadual: 0101000000
ordenador: GUilHErME da coSTa SPErrY – Procurador-Geral de contas

Protocolo: 655527

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da dispensa: 015/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa oriXiNET TElE-
coM lTda – EPP (cNPJ: 08.907.298/0001-20).
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de Óbidos/Pa.
Valor Total: r$2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais).
fundamento legal: art. 24, ii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 10/05/2021.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 339040.
fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 655345

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Núm. da inexigibilidade: 006/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa BPGr TEcNolo-
Gia E iNforMaÇÃo lTda (cNPJ: 00.885.818/0001-39).
objeto: contratação de assinatura anual do produto Buscador dionet- 
Base de diários oficiais.
Valor Total: r$ 12.130,20 (doze mil cento e trinta reais e vinte centavos).
fundamento legal: art. 25, i, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 11/05/2021.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760.
Elemento de despesa: 339039.
fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 655349

FÉrias
.

Portaria N.º 0242/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 125415/2020,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da Pro-
motora de Justiça lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ, 
estabelecidas pela PorTaria n.º 7.592/2019-MP/PGJ, no período de 06/02 
a 06/03/2020, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria N.º 0243/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 127067/2020,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da Pro-
motora de Justiça dUllY SaNaE araÚJo oTaKara, estabelecidas pela 
PorTaria n.º 7.592/2019-MP/PGJ, no período de 03/11 a 02/12/2020, a 
contar de 16/11/2020, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0244/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 100115/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promo-
tora de Justiça ValÉria PorPiNo NUNES, estabelecidas pela PorTaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/01/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0245/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 100125/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Pro-
motor de Justiça MaUro GUilHErME MESSiaS doS SaNToS, estabe-
lecidas pela PorTaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 07/01 a 
05/02/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0246/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 100362/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Promotor 
de Justiça aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira, estabelecidas pela PorTaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 07/01 a 05/02/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria N.º 0247/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 100472/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Pro-
motor de Justiça GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE, estabe-
lecidas pela PorTaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 14/01 a 
12/02/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0248/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 100494/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Procurador 
de Justiça JorGE dE MENdoNÇa rocHa, estabelecidas pela PorTaria n.º 
3.563/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/01/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0249/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 10086/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promoto-
ra de Justiça ViViVaNE loBaTo SoBral, estabelecidas pela PorTaria n.º 
0069/2021-MP/SUB-Ji, no período de 11/01 a 09/02/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0251/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 101553/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Pro-
motor de Justiça rodiEr BaraTa aTaÍdE, estabelecidas pela PorTaria 
n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 07/01 a 05/02/2021, a contar de 
15/01/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria N.º 0252/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 101662/2021,
r E S o l V E:
i - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do 
Promotor de Justiça frEdErico aNTÔNio liMa dE oliVEira, estabe-
lecidas pela PorTaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01/02 a 
02/03/2021, para gozo oportuno.
ii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Promotor de Justiça frEdErico aNTÔNio liMa dE oliVEira, estabe-
lecidas pela PorTaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 03/03 a 
01/04/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0253/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 102170/2021,
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Promo-
tor de Justiça JoSÉ aUGUSTo NoGUEira SarMENTo, estabelecidas pela 
PorTaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 07/01 a 05/02/2021, a 
contar de 19/01/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0254/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018; e considerando os termos 
do requerimento protocolizado no “GEdoc” sob o n.º 106993/2021,
r E S o l V E:
aUToriZar o Promotor de Justiça JoSÉ aUGUSTo NoGUEira SarMENTo  
a gozar 18 (dezoito) dias restantes de férias, estabelecidas pela PorTaria 
n.º 3.562/2020-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria n.º 0253/2021-MP/SUB-Ji, no período de 05 a 22/07/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0255/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 102771/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promotor de 
Justiça JoSÉ aUGUSTo NoGUEira SarMENTo, estabelecidas pela PorTaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 18/02 a 19/03/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 655301

Portaria N.º 0258/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 102245/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Pro-
curadora de Justiça aNa TErEZa do Socorro da SilVa aBUcaTEr, es-
tabelecidas pela PorTaria n.º 3.564/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 
30/04/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 12 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0259/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 102257/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Pro-
motora de Justiça SaBriNa Said daiBES dE aMoriM SaNcHEZ, esta-
belecidas pela PorTaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 07/01 a 
05/02/2021, a contar de 18/01/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 12 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0260/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 102934/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Promo-
tor de Justiça MilToN lUiS loBo dE MENEZES, estabelecidas pela PorTa-
ria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 07/01 a 05/02/2021, a contar 
de 25/01/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 12 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0261/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 103811/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Procurador 
de Justiça adÉlio MENdES doS SaNToS, estabelecidas pela PorTaria n.º 
3.564/2020-MP/PGJ, no período de 01/02 a 02/03/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 12 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria N.º 0262/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 104465/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promo-
tora de Justiça Maria raiMUNda da SilVa TaVarES, estabelecidas pela 
PorTaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 07/01 a 05/02/2021, a 
contar de 04/02/2021, e autorizar o gozo dos 2 (dois) dias restantes no 
período de 12 a 13/02/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 12 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 655662

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N.º 0250/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018; e considerando os termos 
do requerimento protocolizado no “GEdoc” sob o n.º 100866/2021,
r E S o l V E:
alTErar o 1º período de férias da Promotora de Justiça GrUcHENHKa oli-
VEira BaPTiSTa frEirE, estabelecidas pela PorTaria n.º 3.562/2020-
MP/PGJ, de 07/01 a 05/02/2021 para 08/02 a 09/03/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 655302
Portaria N.º 0263/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018; e considerando os termos 
do requerimento protocolizado no “GEdoc” sob o n.º 108386/2021,
r E S o l V E:
alTErar o 1º período de férias do Promotor de Justiça lUiZ alBErTo al-
MEida PrESoTTo, estabelecidas pela PorTaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, 
de 04/05 a 02/06/2021 para 14/04 a 13/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 12 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0264/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018; e considerando os termos 
do requerimento protocolizado no “GEdoc” sob o n.º 108770/2021,
r E S o l V E:
alTErar o 2º período de férias da Promotora de Justiça MarcEla cHriS-
TiNE fErrEira dE MElo, estabelecidas pela PorTaria n.º 3.562/2020-
MP/PGJ, de 18/03 a 16/04/2021 para 11/10 a 09/11/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 12 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 655664

oUtras MatÉrias
.

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 019/2021-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e  Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, 
incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- 
cPJ, torna pública a instauração do iNQUÉriTo ciVil 000008-940/2020 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada 
na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iN-
cra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 019/2021-11PJMAB
Objeto: Apurar denúncia acerca de suposto uso irregular de veículo oficial 
da Prefeitura Municipal de Marabá, que estaria sendo utilizado para atender 
a interesse particular de secretário fora de horário de expediente

Envolvidos:  MUNicÍPio dE MaraBá – PrEfEiTUra MUNiciPal
SEcrETaria MUNiciPal dE cUlTUra dE MaraBá
JoSÉ ScHErEr aMoUrY
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e  Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 655305
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 01/2021-MP/PJc
o Promotor de Justiça da cidade de colares, rui Barbosa lamim, com am-
paro nas disposições do art. 129, iii, da cf, art. 8º, da lei 7.347/1985, art. 
25, iV, alínea “a”, da lei 8.625/1993, resolução cNMP nº 23/2007, com al-
terações introduzidas pela resolução cNMP nº 161/2017, e resolução GPGJ 
nº2.227/2018, bem como da resolução cPJ-MPPa nº 07/2019, torna pública 
a instauração de inquérito civil Público nº 000119-352/2019, destinado a 
apurar o descumprimento do dever de publicidade e transparência dos gesto-
res da câmara Municipal de colares, haja vista a não implementação total das 
obrigações constantes da lei de acesso à informação (lei nº 12.527/2011), 
conforme em apuração pelo Tribunal de contas dos Municípios, no âmbito do 
Termo de ajustamento de Gestão nº 011/2017, celebrado com o poder legis-
lativo do Município de colares, Estado do Pará. Que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de colares, situada na rua dr. Justo chermont, 155- 
centro, cEP: 68785-000, colares-Pará. Telefone: (91) 3461-7180.

Protocolo: 655306
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 010/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de  aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rESolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o SiMP nº 000241-052/2019, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de Santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
PorTaria nº 010/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará /  TriBUNal dE 
coNTaS do MUNicÍPio/ raNilSoN araUJo do Prado
assunto: a presente PorTaria resolve instaurar Procedimento administra-
tivo para acompanhar as providências adotadas pela Prefeitura Municipal 
de aveiro para execução de acórdão proferido pelo TcM, que aplicou a 
penalidade de ressarcimento ao erário em face de ranilson araújo do Pra-
do, no proc. nº. 100012011-00, em razão da irregularidade de contas do 
ex-prefeito referente ao exercício financeiro de 2011.
ÍTalo coSTa diaS - Promotor de Justiça

Protocolo: 655309
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 009/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de  aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rESolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o SiMP nº 000200-052/2018, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de Santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
PorTaria nº 009/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará /  PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE aVEiro/oliNaldo  BarBoS ada SilVa
assunto: a presente PorTaria resolve instaurar Procedimento administrativo 
para acompanhar as providências adotada  pela Prefeitura Municipal de aveiro 
para execução de possíveis decisões proferidas pelo TcM visando ressarcimento 
ao erário em decorrência da irregularidade de contas do ex-prefeito olinaldo Bar-
bosa da Silva, referente aos exercícios financeiros de 2015 e 2016.
ÍTalo coSTa diaS - Promotor de Justiça

Protocolo: 655310
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 008/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de  aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rESolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o SiMP nº 000193-052/2018, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de Santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
PorTaria nº 008/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará /  PrEfEiTUra 
MUNicÍPio dE aVEiro/ VilSoN GoNÇalVES
assunto: a presente PorTaria resolve instaurar Procedimento administra-
tivo para acompanhar as providências adotadas pela Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc através da Procuradoria do Estado acerca da não 
prestação de contas do convênio de cooperação Técnica nº. 50/2016 ce-
lebrado com a Prefeitura Municipal de aveiro, à época representada pelo 
ex-prefeito olinaldo Barbosa da Silva, ou de possível execução judicial de 
valores fixados em condenação proferida pelo competente Tribunal de Con-
tas no que se refere o caso.
ÍTalo coSTa diaS - Promotor de Justiça

Protocolo: 655312
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Portaria N.º 024/2021-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Pro-
motorias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspe-
ções previstas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das 
atribuições legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do 
Estado do Pará, rESolVE:
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2019-MP/cGMP, a realiza-
ção de corrEiÇÃo ordiNária nos cargos das Promotorias de Justiça de Buja-
ru, acará e Tomé-açu, no período de 31 de abril a 04 de junho do corrente ano;
ii – dESiGNar as Promotoras de Justiça assessoras deste Órgão correcio-
nal, lUZiaNa BaraTa daNTaS e ViViaNE loBaTo SoBral, para prestar 
assessoria na realização das atividades correcionais e demais atos neces-
sários ao bom desenvolvimento dos trabalhos;
iii – dESiGNar a integrante da Unidade de correição e inspeção desta 
corregedoria-Geral, acibethania Silva de arruda, para auxiliar nos traba-
lhos inerentes ao ato de fiscalização;
iii – dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB is-
mayle e CB Cleidisson Robson, para garantirem a segurança da equipe;
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Be-
lém-Pa, 11 de maio 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 655328
Portaria N.º 023/2021-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Pro-
motorias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspe-
ções previstas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das 
atribuições legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do 
Estado do Pará, rESolVE:
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2019-MP/cGMP, a re-
alização de corrEiÇÃo ordiNária nos cargos das Promotorias de Justiça 
de castanhal, São francisco do Pará, inhangapi e igarapé-açu, no período 
de 24 a 28 de maio do corrente ano;
ii – dESiGNar o Promotor de Justiça assessor deste Órgão corre-
cional, JoSÉ Haroldo carNEiro MaToS, para prestar assessoria na 
realização das atividades correcionais e demais atos necessários ao 
bom desenvolvimento dos trabalhos;
iii – dESiGNar os integrantes da Unidade de correição e inspeção des-
ta corregedoria-Geral, alexandre lima da Graça e alexandre da Silveira 
Sampaio Neto, para auxiliar nos trabalhos inerentes ao ato de fiscalização;
iii – dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB 
d’angeles e cB cardoso, para garantirem a segurança da equipe;
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Be-
lém-Pa, 11 de maio 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 655325
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 022/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTU-
ral, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria nº 
022/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl de 11/05/2021 que instaura o Proce-
dimento administrativo nº 0000960-125/2020 - MP-3º PJ Ma/Pc/Hu, que 
se encontra à disposição na Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patri-
mônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo cus-
tódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
 data da instauração: 11.05.2021
objeto: Pedido de providências quanto à ocupação da rua principal do 
conjunto Panorama XXi por trailer denominado “fresh”, bairro Mangueirão 
nesta cidade. Considerando que o objeto específico é acompanhar adequa-
ção às normas urbanísticas.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 655319

Portaria N.º 022/2021-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Pro-
motorias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspe-
ções previstas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das 
atribuições legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do 
Estado do Pará, rESolVE:
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2019-MP/cGMP, a re-
alização de corrEiÇÃo ordiNária nos cargos das Promotorias de Justiça 
de Soure e Salvaterra, no período de 23 a 27 de maio do corrente ano;
ii – dESiGNar as Promotoras de Justiça assessoras deste Órgão corre-
cional, ViViaNE loBaTo SoBral e lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo, para 
prestar assessoria na realização das atividades correcionais e demais atos 
necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos;
iii – dESiGNar o integrante da Unidade de correição e inspeção desta 
corregedoria-Geral, acibethania Silva de arruda, para auxiliar nos traba-
lhos inerentes ao ato de fiscalização;
iii – dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB is-
mayle e CB Cleidisson Robson, para garantirem a segurança da equipe;
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Be-
lém-Pa, 11 de maio 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 655322
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 007/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de  aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rESolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o SiMP nº 000106-052/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de Santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
PorTaria nº 007/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: Ministério Público do Pará/ luciano Nascimento/ Prefeitura 
Municipal der aveiro
assunto: a presente PorTaria resolve instaurar instaura Procedimento 
administrativo para acompanhar providências a serem tomadas com intui-
to de analisar possíveis diferenças de remunerações de servidores munici-
pais ocupantes os mesmos cargos e funções.
alaN JoHNNES lira fEiToSa - Promotor de Justiça

Protocolo: 655314
extrato da Portaria Nº 004/2021 – MP/4aPJcdcci
origem: 4ª Promotoria de Justiça cível e de defesa comunitária e cida-
dania de icoaraci
PorTaria Nº 004/2021 – 4ª PJcdcci
Procedimento administrativo de acompanhamento nº: 000350-117/2020
data de instauração: 10/05/2021.
fundamento legal: resolução nº 174, do conselho Nacional do Ministério 
Público de 04 de julho de 2017; bem como da resolução nº 007/2019- 
cPJ; artigo 127, caput, da constituição federal e; artigo 201 da lei nº 
8.069/90 e o art. 54, i, da lei complementar 57/2006 e art. 31, iii, da 
resolução nº 007/2019 – cPJ.
objeto: apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indispo-
níveis, conforme previsto no art. 31, iii, da resolução nº 007/2019-cPJ.
daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZEVEdo, Promotor de Justiça titular da 
4ª Promotoria de Justiça cível e de defesa comunitária e cidadania de 
icoaraci.

Protocolo: 655318
eXtrato de Portaria Nº 021/2021-cGMP/Pa, de 12 de Maio de 2021
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 30 da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 06/07/2006 (lei orgânica do Ministério Público 
do Estado do Pará);
coNSidEraNdo o poder-dever da administração Pública de apurar as su-
postas faltas cometidas por seus integrantes;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 17, inciso V, da lei federal nº 8.625, 
de 12/02/1993 (lei orgânica Nacional do Ministério Público), c/c o art. 37, 
inciso V, da lei complementar Estadual (lcE) nº 057, de 06/07/2006 (lei 
orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo os termos dos artigos 200 a 212 da citada lei comple-
mentar nº 057/2006;
coNSidEraNdo o teor da decisão proferida no Procedimento disciplinar 
Preliminar – PdP nº 004/2021-cGMP/Pa, que, nos termos do art. 198, § 
2º, inciso ii, da lcE nº 057/2006, concluiu pela existência de indícios de 
violação, em tese, de dever funcional elencado no arts. 154, incisos i, ii e 
XXXiii, c/c 166, incisos i e iX da lcE nº 057/2006, determinando que se 
apure em sede de Processo administrativo disciplinar os fatos atribuídos ao 
representante do Ministério Público;
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r E S o l V E:
1. instaurar o devido Processo administrativo disciplinar (Pad), em des-
favor da Promotora de Justiça de 2ª Entrância, Exma. Sra. dra. M. c. f. 
de M., matrícula funcional nº 999.1342 MP/Pa, pelos fatos constantes dos 
autos do Procedimento disciplinar Preliminar supracitado;
2. indicar, atendendo à exposição circunstanciada dos fatos, a ocorrência, 
de infração disciplinar por descumprimento dos deveres funcionais previs-
tos nos artigos 154, incisos i, ii e XXXiii c/c 166, incisos i e iX[1], ense-
jando, por consequência, a aplicação, em tese, da penalidade disciplinar 
de adVErTÊNcia, prevista no art. 167, inciso i c/c 170[2], todos da lei 
complementar nº 057/2006.
3. determinar, diante dos fatos acima mencionados:
i – a autuação da presente PorTaria, que capeará cópia integral dos au-
tos de Procedimento disciplinar Preliminar referenciado;
ii – Que, após a autuação desta PorTaria, com os documentos que a 
instruírem, sejam os autos conclusos a este corregedor-Geral do Ministério 
Público, para deliberar sobre a instrução probatória, consoante dispõe o 
art. 202 da lcE nº 057/2006;
iii – Que sejam formados autos Suplementares com todos os atos e termos 
do Processo administrativo disciplinar instaurado, podendo ser em meio digital;
4. os Promotores de Justiça de 3ª Entrância, assessores da corregedoria-Geral 
do Ministério Público, auxiliarão, em conjunto ou isoladamente, o corregedor-Ge-
ral do Ministério Público, durante a instrução probatória do Processo administrati-
vo disciplinar (art. 207 e seu parágrafo único da lcE nº 057/2006);
5. os servidores lotados na corregedoria-Geral exercerão, em conjunto ou isola-
damente, as funções de secretária(o) / escrivã(ão) do processo administrativo, 
independentemente de termo de afirmação ou compromisso, por serem servi-
dores públicos do Órgão (art. 189 e seu parágrafo único da lcE nº 057/2006).
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
corrEGEdoria-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
em 12 de maio de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará
[1]art. 154. São deveres do membro do Ministério Público, dentre outros 
previstos em lei ou em ato normativo da instituição:
i - manter ilibada conduta pública e particular;
ii - zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dig-
nidade de suas funções;[...]
XXXIII - observar outras regras de ética profissional fixadas em lei ou re-
comendadas por ato normativo do Ministério Público.
art. 166. independentemente da responsabilidade civil e penal, o membro 
do Ministério Público responde por infração disciplinar quando:
i - violar quaisquer dos deveres impostos ao membro do Ministério Público 
nas constituições federal e Estadual, nesta lei complementar, em outro 
diploma legal, ou em ato normativo do Ministério Público;
[...]
iX - praticar qualquer outra conduta incompatível com o exercício ou 
a dignidade do cargo.
[2]Art. 167. Por infração disciplinar, o membro do Ministério Público fica 
sujeito às seguintes penalidades:
i – advertência;
art. 170. a pena de advertência é aplicada, por escrito, pela prática 
de infração disciplinar de menor gravidade e consequência, se o 
agente for primário.

Protocolo: 655421
Portaria N.º 029/2021-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa
a dra. Elaine carvalho castelo Branco, Promotora de Justiça Titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém, usando de suas atribuições, e
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
rESolVE:
instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, objetivando ga-
rantir a tutela de interesses individuais indisponíveis, em especial quanto 
ao direito à saúde da pessoa idosa, nomeando para servir como Secretário 
o servidor ELIZEU DE PAULA GUIMARAES JUNIOR, que deverá fiel e zelo-
samente cumprir as suas funções, determinando, desde já, as seguintes 
diligências:
1 .  autue-se esta PorTaria, juntamente com toda a documen-
tação pert inente;
2. Encaminhe-se cópia desta PorTaria à Procuradoria-Geral de Justiça, à correge-
doria-Geral do Ministério Público e ao centro de apoio operacional da cidadania;
3. afixe-se esta PorTaria no local de costume, providenciando-se 
a remessa de cópia para publicação (artigo 4º, inciso Vi, da reso-
lução n.º 23/2007-cNMP);
4. Oficie-se a CER SESPA, encaminhando cópia da presente PORTARIA, para 
que se manifeste sobre o mesmo no prazo de 10 (dez) dias;
5. após, retornem os autos conclusos a esta Presidência, para ul-
teriores deliberações.
Belém-Pa, 11 de maio de 2021
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e 
acidentes de Trabalho

Protocolo: 655458
resUMo da Portaria N.º 05/2021/10ª PJ de Marabá
a 10ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna públi-
ca a instauração do presente Procedimento administrativo nº 000167-
950/2021, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justi-
ça, situada na rua das flores, s/nº, Bairro agrópoles do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 05/2021/10ª PJ de Marabá
SiMP: 000167-950/2021
objeto: instaura Procedimento administrativo de acompanhamento das 

visitas periódicas do centro de referência Especializado de assistência So-
cial-crEaS do Município de Marabá/Pa.
 Marabá/Pa, 12 de maio de 2021.
JaNE clEidE SilVa SoUZa
Promotora de Justiça
Titular da 10ª PJ da infância e Juventude de Marabá

Protocolo: 655465
resUMo da recoMeNdaÇÃo Nº 001/2021 - MP/1ªPJ/Ma/Pc/HU
referente ao Procedimento Preparatório nº 000039-113/2020 - 
MP/1ªPJ/Ma/Pc/HU
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do seu 1° Pro-
MoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE E PaTriMÔNio cUlTUral dE 
BELÉM, infrafirmado, com amparo jurídico nos artigos 129, incisos II, III 
e iX, 225, § 3º, da constituição federal, combinados com os artigos 25, 
inciso iV, alínea “a”, 26, inciso Vii, 27, inciso i e ii, da lei n.º 8.625/93, 
e art. 55, parágrafo único, inciso iV, da lei complementar Estadual n.º 
057/06 e demais disposições legais, torna público a recomendação nº Nº 
001/2021 - MP/1ªPJ/Ma/Pc/HU-BEl, datada de 23/04/2021, expedida nos 
autos do  Procedimento Preparatório nº 000039-113/2020 - MP/1ªPJ/Ma/
Pc/HU, ao Município de Belém (Secretária Municipal de Meio ambiente de 
Belém- SEMMa), que tem como objeto:
rEcoMENdar ao Município de Belém (Secretária Municipal de Meio 
ambiente de Belém- SEMMa-), que no prazo de 30 (trinta) realize 
a apuração técnica da necessidade de serviço de poda na sobredita 
unidade florística e, em caso de constatação de necessidade do ser-
viço, proceda com a devida poda, e de mais medidas pertinentes, de 
forma a salvaguardar a integridade do vegetal, dos transeuntes e das 
residências dos moradores das proximidades.
ADVERTIR que o não atendimento sem justificativa da presente recomen-
dação importará na responsabilização, visando resguardar os bens ora tu-
telados, inclusive, com a propositura de ação competente.
Publique-se.
Belém - Pa, 23 de abril de 2021.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá
1º Promotor de Justiça do Meio ambiente,
Patrimônio cultural de Belém,
Habitação e Urbanismo

Protocolo: 655469
Portaria N.º 1073/2021-MP/PGJ
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo o processo criminal n.º 0000601-24.2020.8.14.0039 
(cautelar de busca e apreensão)
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça arMaNdo 
BraSil TEiXEira para atuar no feito supramencionado e tomar todas as 
providencias cabíveis e necessárias podendo, inclusive, oferecer recursos 
e contrarrazoar em todas as instâncias até o seu devido encerramento, em 
tudo observados os preceitos legais e fundamentais do direito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio
Portaria N.º 1074/2021-MP/PGJ
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a cautelar inominada nº 0810901-32.2020.8.14.0000, o 
inquérito Policial n.º 00608/2020.100005-3 registrado sob o n.º 0002461-
80.2020.8.14.0000, em trâmite no Poder Judiciário.
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Procurador de Justiça SÉrGio 
TiBÚrcio doS SaNToS SilVa para ter acesso e atuar nos supramenciona-
dos inquérito Policial, Procedimento e Processo Judicial supramencionados 
podendo tomar todas as medidas que entender cabíveis e necessárias a 
devida instrução, inclusive, investigar, requisitar diligências, informações, 
exames, perícias, documentos, expedir notificações e intimações, reali-
zar oitivas para colheitas de informações e esclarecimentos, requerer e 
acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas pelas autoridades 
judiciárias, oferecer denúncia, interpor e contrarrazoar recursos em todos 
ao graus e instâncias jurídicas até o final do processo, em tudo respeitados 
os direitos e garantias que assistem ao indiciado e pessoas envolvidas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 655595
eXtrato de ata da sessÃo ordiNÁria de 8 de aBriL de 2021 
do coLÉGio de ProcUradores de JUstiÇa do
estado do ParÁ
Horário: 10h
local: Plenário Virtual do colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará
Presidência: Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Martins
Secretária: Procuradora de Justiça ana Tereza do Socorro da Silva abucater
aSSUNToS adMiNiSTraTiVoS
requereram participação em Plenário, na ordem: drs. Gilberto Valente 
Martins, ana Tereza do Socorro da Silva abucater, Ubiragilda Silva Pimen-
tel, cândida de Jesus ribeiro do Nascimento, antônio Eduardo Barleta de 
almeida, Hezedequias Mesquita da costa e Jorge de Mendonça rocha.
1. assunto: Justificativas de falta: luiz cesar Tavares Bibas; Marcos 
antônio ferreira das Neves; leila Maria Marques de Moraes; Tereza 
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cristina Barata Batista de lima; Maria Tércia ávila Bastos dos Santos; 
e Nelson Pereira Medrado.
2. assunto: afastamento das funções ou da carreira. Maria célia filocreão 
Gonçalves, em gozo de licença para tratamento de saúde.
Questões de ordem: o Presidente convidou o Procurador-Geral de Justiça elei-
to, Promotor de Justiça cesar Bechara Nader Mattar Junior, a compor a mesa, 
com a aquiescência dos demais membros do E. colegiado. registrada a entra-
da em Plenário do dr. Sérgio Tibúrcio, as 12h, em decorrência de compromis-
so externo, bem como a saída antecipada deste, as 12h:40m, em virtude de 
consulta médica previamente agendada. registrado que o dr. Geraldo rocha 
relatou problemas técnicos para participar virtualmente da sessão.
3. assunto: aprovação de atas. a ata da sessão ordinária de 04/03/2021, 
foi aprovada por unanimidade.  registrada a abstenção dos Procuradores 
de Justiça que não estiveram presentes à aludida sessão.
4. assunto: comunicações da Secretaria. a Secretária informou que o ou-
vidor-Geral do Ministério Público, Procurador de Justiça antônio Eduardo 
Barleta de almeida, renunciou ao cargo a contar de 06/04/2021 (Protocolo 
nº 4422/2021); destacou que, na forma do § 6º do art. 4º da lei nº 6.849, 
de 2 de maio de 2006, “Em caso de vacância, independentemente da data 
em que haja ocorrido, proceder-se-á à nova eleição”. a Secretária informou 
que a 2ª Subcorregedora-Geral do Ministério Público, Procuradora de Jus-
tiça Ubiragilda Silva Pimentel, renunciou ao cargo e requereu fosse o caso 
submetido ao E. colégio para reconhecimento da vacância e posterior elei-
ção para o preenchimento deste (Protocolo nº 4572/2021). reconhecidas 
as renúncias, a Secretaria do E. colégio adotará as providências relaciona-
das à eleição para os cargos vagos.
coMiSSÕES TEMáTicaS
5. Processo nº 001/2019-cPJ. Procedência: Procuradoria-Geral de Justiça. 
Trâmite: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. inte-
ressado: coordenação do centro de apoio operacional criminal. relator: 
Procurador de Justiça Estevam alves Sampaio filho. Vistor: Procurador de 
Justiça Geraldo de Mendonça rocha. assunto: Proposta de alteração da 
resolução nº 020/2013-cPJ, para a criação da Promotoria de Justiça da 
Tutela coletiva da Segurança Pública. o relator votou pela aprovação da 
proposta original. o Vistor votou pela aprovação da seguinte proposta: 
Seção i – das Promotorias de Justiça criminais – Subseção i – da Pro-
motoria de Justiça de controle Externo da atividade Policial e da Tutela 
coletiva da Segurança Pública (redação dada pela Nova resolução... art. 
5º a Promotoria de Justiça de controle Externo da atividade Policial e da 
Tutela coletiva da Segurança Pública compõe-se de quatro cargos de Pro-
motor de Justiça, cujos membros possuem atribuições nos processos e 
procedimentos judiciais e extrajudiciais relativos: (redação dada pela Nova 
resolução)... Vi – aos crimes de tortura, nas medidas estabelecidas pelo 
Protocolo facultativo à convenção contra a Tortura e outros Tratamentos 
ou Penas cruéis, desumanos ou degradantes, já internalizados no direito 
brasileiro, bem como nas medidas constantes na recomendação nº 31, 
de 27 de janeiro de 2016, do cNMP, a qual dispõe sobre a necessidade de 
observância, pelos membros do Ministério Público, das normas – princípios 
e regras – do chamado Protocolo de istambul, da organização das Nações 
Unidas (oNU) e, bem assim, do Protocolo Brasileiro de Perícia forense, até 
o oferecimento de denúncia; (incluido pela Nova resolução) Vii – à tutela 
coletiva do direito fundamental à segurança pública, podendo atuar tam-
bém a nível estadual quando vislumbrar dano ou repercussão regional ou 
estadual, em conjunto com Promotorias de Justiça de primeira, segunda ou 
terceira entrâncias, em qualquer Vara Judicial, com atribuições relativas: 
(Incluido pela Nova Resolução) a) à fiscalização da eficiência dos serviços 
prestados pelos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Segurança Pú-
blica e defesa Estadual (SiEdS) e pela Guarda Municipal; (incluido pela 
Nova Resolução) b) à fiscalização da elaboração, tramitação e execução 
dos planos de segurança pública, incluídos os concebidos a nível estadual, 
devendo promover as medidas necessárias à sua garantia, à prevenção e 
diminuição da criminalidade e ao diálogo com a sociedade civil organizada; 
(incluido pela Nova resolução) c) à produção de diagnósticos criminais e 
ao acompanhamento dos índices e mapeamentos de criminalidade desen-
volvidos pelos órgãos integrantes do SiEdS, pela Guarda Municipal, pelos 
demais órgãos públicos e pela sociedade civil organizada, seja para subsi-
diar a própria atuação na tutela coletiva do direito fundamental à seguran-
ça pública, seja para informar aos demais órgãos de execução do Ministério 
Público, com vistas ao aprimoramento da atuação institucional; (incluido 
pela Nova Resolução) d) à fiscalização da adequação e regularidade dos 
quadros de pessoal dos órgãos integrantes do SiEdS e da Guarda Munici-
pal, inclusive quanto ao recrutamento, formação e valorização profissional 
de servidores; (incluido pela Nova resolução) e) à representação do Mi-
nistério Público nas reuniões dos conselhos Municipais da capital e Esta-
duais, cuja atuação seja referente à tutela coletiva do direito fundamental 
à segurança pública; (incluído pela Nova resolução) f) a interlocução e ao 
fomento de uma relação colaborativa entre os órgãos de segurança pública 
e os integrantes do sistema de defesa social e judiciário, para a construção 
de estratégias e o desenvolvimento de ações necessárias ao alcance de 
metas concernentes à tutela coletiva do direito fundamental à segurança 
pública; (incluído pela Nova resolução) § 1º Havendo repercussão do fato 
na área cível, que seja de atribuição específica de outro órgão de execução, 
deve o Promotor de Justiça, de que trata o caput deste artigo, encaminhar 
cópias das peças de que dispõe ao órgão de execução com a pertinente 
atribuição para o inquérito civil público ou ação de improbidade administra-
tiva, nos termos do § 3º, do art. 4º, da resolução nº 20, de 28 de maio de 
2007, do cNM, podendo atuar em conjunto com este. (incluído pela Nova 
resolução)... § 3º No exercício das suas atribuições os órgãos de execução 
poderão, inclusive, instaurar procedimento administrativo e preparatório, 
inquérito civil, propor ação civil pública, medidas cautelares, termos de 
ajustamento de conduta, recomendações administrativas, audiências e 
consultas públicas. (incluído pela Nova resolução). Em votação, por una-

nimidade, deliberou o E. colégio pela aprovação do projeto de resolução 
sob exame, nos termos do voto do Vistor.
ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS
6. Processo nº 056/2018-cPJ. recorrente: José lealdo dos anjos. recorri-
da: Procuradoria-Geral de Justiça. relatora: Procuradora de Justiça Maria 
Tercia ávila Bastos dos Santos. Vistor: Procurador de Justiça Manoel San-
tino Nascimento Junior. assunto: recurso contra decisão da Procuradoria-
Geral de Justiça que aplicou penalidade ao recorrente nos autos do Proces-
so administrativo disciplinar nº 305/207-SGJ-Ta. a relatora reconheceu, 
em sede preliminar a prescrição. o Vistor aderiu integralmente ao voto da 
relatora, reconhecendo a prescrição; destacou que o recorrente, servidor 
já aposentado, deve receber os valores retidos, a que tem direito, com os 
acréscimos legais. Em votação, o E. colégio, por unanimidade, conheceu 
do recurso e, em sede de preliminar, reconheceu a prescrição, extinguindo 
o processo sem julgamento do mérito, nos termos do voto da relatora, 
com os acréscimos do voto do Vistor. registrado o impedimento da dra. 
rosa carvalho da dra. dulcelinda Pantoja; do dr. Gilberto Martins; do dr. 
Marcos antônio; bem como a suspeição da dra. leila Moraes.
7. Processo nº 038/2019-cPJ. recorrente: anselmo Jesus Queiroz da cos-
ta. recorrida: Procuradoria-Geral de Justiça. relatora: Procuradora de Justi-
ça Maria Tercia ávila Bastos dos Santos. assunto: recurso contra decisão da 
Procuradoria–Geral de Justiça que aplicou penalidade ao recorrente nos autos 
do Processo administrativo disciplinar nº 49631/2014 SGJ-Ta. o Presidente, 
alertado acerca da insuficiência de quórum, adiou a continuidade do julga-
mento para a próxima sessão ordinária do E. colegiado. cientes os presentes.
aSSUNTo JUrÍdico-iNSTiTUcioNal
8. Processo nº 005/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. as-
sunto: Plano Estratégico institucional (PEi) 2020-2029 do Ministério Públi-
co do Estado do Pará. Em conclusão, restou decidido o retorno do processo 
à Procuradoria-Geral de Justiça, para apreciação pela nova gestão.
oUTroS aSSUNToS
9. Palavra franqueada. O Presidente, em final de mandato do cargo de 
Procurador-Geral de Justiça, agradeceu o apoio recebido de todos durante 
sua gestão; fez uma rápida exposição sobre a gestão financeira e fiscal 
do MPPa, o portal da transparência, o controle dos atos dos atos do poder 
público estadual e municipais, os investimentos prediais e em informática; 
agradeceu, em especial, o apoio e a dedicação das Secretárias do E. colé-
gio, das Subprocuradoras-Gerais de Justiça da área jurídico-institucional e 
técnico-administrativa, da Chefia de Gabinete da PGJ, e suas respectivas 
equipes; e finalizou agradecendo o respeito e o carinho recebido dos mem-
bros do E. colégio, bem como desejou sucesso ao novo Procurador-Geral 
de Justiça eleito, cuja gestão se inicia. Se manifestaram, agradecendo as 
palavras elogiosas e desejando ao Presidente ainda muito mais sucesso na 
sua carreira profissional, os Procuradores de Justiça Cândida Nascimen-
to, Hezedequias costa, Jorge rocha, Eduardo Barleta, Ubiragilda Pimentel, 
adélio Mendes, ricardo albuquerque, Socorro Mendo, Waldir Macieira, Es-
tevam Sampaio, a Secretária e o dr. cesar Mattar.
o QUE coUBEr
Processo nº 042/2019-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Trami-
tação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. relator: 
Procurador de Justiça Estevam alves Sampaio filho. assunto: aprovação do 
Plano de atuação do Grupo de Trabalho de Execução Penal e Sistema Prisional 
do Ministério Público do Estado do Pará. o Presidente anunciou que o relator 
trouxe em mesa o processo anunciado para apreciação pelo E. colégio. após 
a leitura do voto do relator, favorável à apreciação do projeto, o dr. Manoel 
Santino pediu vistas. o Presidente concedeu. a apreciação do projeto terá 
sequência na próxima sessão ordinária do E. colegiado. cientes os presentes.
a sessão foi encerrada às 15h:06m.
Para constar, eu, ana Tereza do Socorro da Silva abucater, 
_________________________, Secretária do colégio de Procuradores de 
Justiça, redigi este extrato de ata que, depois de lido e achado conforme, 
será assinado pelo Presidente.
GilBErTo ValENTE MarTiNS
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 655583
ato N.º 156/2021
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNSidEraNdo a exoneração do servidor carlos Eduardo Santos Pimentel 
do cargo de provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça 
de 3ª Entrância, por meio do ato nº 143/2021, datado de 30/4/2021;
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, c/c 
os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, THili 
raSSiNi SilVa frEiTaS para exercer o cargo de provimento em comissão 
de assessor de Promotoria de Justiça de 3ª entrância, MP.cPcP-102.3, a 
contar de 01/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Belém, 11 de maio de 2021.
aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, em exercício
ato N.º 157/2021
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, i, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, JocilENE fialHo da SilVa, do cargo de provimento em comis-
são de assessor Especializado de apoio Técnico-operacional Judicial e Ex-
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trajudicial, MP.cPcP-102.4, nomeado por meio de ato nº 82/2014, datado 
de 01/08/2014, publicado no d.o.E. de 21/8/2014, a partir de 01/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Belém, 11 de maio de 2021.
aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, em exercício
ato N.º 158/2021
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNSidEraNdo a exoneração da servidora Jocilene fialho da Silva do 
cargo de provimento em comissão de assessor Especializado de apoio Téc-
nico-operacional Judicial e Extrajudicial, por meio do ato nº 157/2021, 
datado de 11/5/2021;
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, 
c/c os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
lorENNa MENdES PacHEco para exercer o cargo de provimento em co-
missão de assessor Especializado de apoio Técnico-operacional Judicial e 
Extrajudicial, MP.cPcP-102.4, a contar de 01/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Belém, 11 de maio de 2021.
aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, em exercício
ato N.º 159/2021
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNSidEraNdo a exoneração do servidor Pedro José Marinho Bittencourt 
do cargo de provimento em comissão de assessor de Promotoria de 3ª 
Entrância, por meio do ato nº 146/2021, datado de 3/5/2021;
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, 
c/c os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
MarcElo coUTiNHo da SilVEira para exercer o cargo de provimento 
em comissão de assessor de Promotoria de 3ª Entrância, MP.cPcP-102.3, 
a contar de 03/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Belém, 11 de maio de 2021.
aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, em exercício

Protocolo: 655648
ato N.º 164/2021
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, em exercício, 
no uso de suas atribuições legais,
r E S o l V E: 
EXoNErar, de acordo com o art. 60, i, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, MÔNica Maia HaYaSaKi, do cargo de provimento em comis-
são de assessor Especializado, MP.cPcE-102-4, nomeada por meio do ato 
nº 35/2016, datado de 3/3/2016, publicado no d.o.E. de 4/3/2016, a par-
tir de 14/5/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Belém, 13 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, em exercício
ato N.º 165/2021
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, em exercício, 
no uso de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, i da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994 doUGlaS GoNÇalVES doS SaNToS do cargo de provimento 
em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda Entrân-
cia, MP.cPcP-102.3, nomeado por meio do ato nº 191/2020, datado de 
14/12/2020, publicado no d.o.E. de 18/12/2020, a contar de 14/5/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Belém, 13 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, em exercício
ato N.º 166/2021
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, em exercício, 
no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a exoneração da servidora Monica Maia Hayasaki do car-
go de provimento em comissão de assessor Especializado, MP.cPcE-102-4, 
por meio do ato nº 164/2021, datado de 13/5/2021,
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no âmbito do Ministério Público,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, 
c/c os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994 
doUGlaS GoNÇalVES doS SaNToS, para exercer o cargo de provimen-
to em comissão de assessor Especializado, MP.cPcE-102-4, a contar de 
14/5/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Belém, 13 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, em exercício

Protocolo: 655816

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa nº 05/2021
data: 05/05/2021
objeto: aquisição de materiais de consumo para atender às necessidades  deste MPcM.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93
Valor Global: 12.841,54 (doze mil, oitocentos e quarenta e um reais e cin-
quenta e quatro centavos)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.0000.339030
fonte: 0101
contratadas: coMErcial Jr EirEli, GUará lTda, forMoSa SUPErMEr-
cado E MaGaZiNE lTda e rcf MacHado
Endereço: av. duque de caxias, 1203, Marco, cEP 66.093-031, rua cel luis 
Bentes 162, Telegráfo, cEP 66211- 010, av. duque de caxias, 156, Marco, 
cEP 66090-250 e Trav. Barão do Triunfo nº 2460, Marco , cEP 66093-050
cNPJ nºs 10.459.614/0001-90, 04.387.822/0001-28, 63.864.771/0001-
47 e 83.317.248/0001-08
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM

Protocolo: 655561

oUtras MatÉrias
.

dEMoNSTraTiVo da rEMUNEraÇÃo dE PESSoal - MarÇo / 2021
        

regime cargo   Vantagens 
Pecuniárias   ToTal

   incidentes sobre vencimentos e salários   
  Quant. Venc./Sal. Grat. Pessoais outras  

1-Nível médio/Ní-
vel fundamental ag. oper. Veículos       

rJU ag. Serv. aux.       
 assistente Técnico       
 assistente MP-NM-031.1       
 Téc. administração       
 Téc. informática       
 Subtotal do regime 10 28.587,78 7.106,79 60.702,99  96.397,56

2-Nível Superior 
- rJU assessor MP-NS-021-2       

 analista - administração       

 analista - ciências 
contábeis       

 analista - direito       
 analista - informática       
 Procurador       
 Subtotal do regime 12 132.323,10 35.302,33 113.470,74  281.096,17

3-Nível Superior assessor i       
 assessor ii       
 Secretário       
 diretor departamento       

 coordenador da as-
sessória       

 chefe de Gabinete       
 chefe de divisão       
 Subtotal do regime 22 131.686,62 237.035,87 183.856,29  552.578,78

4-Nível Médio assistente da Procura-
doria i       

 assistente da Procura-
doria ii       

 Subtotal do regime 07 20.009,32  16.623,97  36.633,29

5-aposentados ag. oper. Veículos       

 Procurador       

 Servidor       
 Subtotal do regime 05 49.389,99 3.339,74 46.945,87  99.675,60

6-Pensionistas Pensionistas       
 Subtotal do regime 03 51.527,87    51.527,87

 ToTal GEral 59 413.524,68 282.784,73 421.599,86  1.117.909,27
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dEMoNSTraTiVo da rEMUNEraÇÃo dE PESSoal - aBril / 2021
        

regime cargo   Vantagens 
Pecuniárias   ToTal

   incidentes sobre vencimentos e salários   
  Quant. Venc./Sal. Grat. Pessoais outras  

1-Nível médio/Ní-
vel fundamental ag. oper. Veículos       

rJU ag. Serv. aux.       
 assistente Técnico       

 assistente MP
-NM-031.1       

 Téc. administração       
 Téc. informática       
 Subtotal do regime 10 28.587,78 5.856,24 62.995,26  97.439,28

2-Nível Superior 
- rJU

assessor MP
-NS-021-2       

 analista - adminis-
tração       

 analista - ciências 
contábeis       

 analista - direito       

 analista - infor-
mática       

 Procurador       
 Subtotal do regime 12 132.323,10 35.302,33 90.274,24  257.899,67

3-Nível Superior assessor i       
 assessor ii       
 Secretário       

 diretor departa-
mento       

 coordenador da 
assessória       

 chefe de Gabinete       
 chefe de divisão       
 Subtotal do regime 22 131.465,04 236.637,03 177.537,89  545.639,96

4-Nível Médio assistente da Procu-
radoria i       

 assistente da Procu-
radoria ii       

 Subtotal do regime 07 20.231,02 1.933,06 19.876,34  42.040,42
5-aposentados ag. oper. Veículos       

 Procurador       
 Servidor       
 Subtotal do regime 05 49.389,99 3.339,74 46.945,87  99.675,60

6-Pensionistas Pensionistas       
 Subtotal do regime 03 51.527,87    51.527,87
 ToTal GEral 59 413.524,80 283.068,40 397.629,60  1.094.222,80

Protocolo: 655364
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00147
Valor Global: r$ 157,60 (cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)
data: 13/05/2021
objeto: aquisição de material de consumo
dispensa nº 05/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903000
fonte: 0101000000
contratada: Jr alVES coSTa EirEli-ME
Endereço: av.duque de caxias,1203, Marco - Belém/Pa - cEP 66093-031
cNPJ nº 10.459.614/0001-90
ordenador: Maria inez klautau de Mendonça Gueiros- Procuradora Geral do MPcM
Nota de empenho nº 2021NE00148
Valor Global: r$ 1.260,30 (um mil, duzentos e sessenta reais e trinta centavos)
data: 13/05/2021
objeto: aquisição de material de consumo
dispensa nº 05/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa:33903000
fonte: 0101000000
contratada: GUará lTda
Endereço: rua cel. luis Bentes, 162, Telegrafo, Belém/Pa - cEP 66211-010
cNPJ nº 04.387.822/0001-28
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral do MPcM
Nota de empenho nº 2021NE00151
Valor Global: 10.443,34 (dez mil, quatrocentos e quarenta e três reais e 
trinta e quatro centavos)

data: 13/05/2021
objeto: aquisição de material de consumo
dispensa nº 05/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903000
fonte: 0101000000
contratada: forMoSa SUPErMErcado E MaGaZiNE lTda
Endereço: av.duque de caxias, 156, Marco, Belém/Pa - cEP 66090-250
cNPJ nº 63.864.771/0001-47
ordenador: Maria inez klautau de Mendonça Gueiros- Procuradora Geral 
do MPcM
Nota de empenho nº 2021NE00149
Valor Global: r$ 980,30 (novecentos e oitenta reais e trinta centavos)
data: 13/05/2021
objeto: aquisição de material de consumo
dispensa nº 05/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903000
fonte: 0101000000
contratada: r c f MacHado
Endereço: Trav. Barão de Trinfo, nº 2460, Marco, Belém/Pa - cEP 66093-050
cNPJ nº 83.317.248/0001-08
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral do MPcM

Protocolo: 655658

MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAIÃO

.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 006/2021-PMB. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para for-
NEciMENTo dE PNEUS E PEÇaS aUToMoTiVaS, a fiM dE aTENdEr aS 
NEcESSidadES daS SEcrETariaS, fUNdoS E PrEfEiTUra MUNiciPal 
No MUNiciPio dE BaiÃo-Pa. o Edital poderá ser retirado no prédio da 
Prefeitura Municipal de Baião, portal transparência do município ou portal 
TcM. abertura das Propostas: 27/05/2021 às 08h30min na sala de lici-
tações do prédio de prefeitura. Baião-Pa, 13/05/2021. reginildo Trajano 
- Pregoeiro Oficial.

Protocolo: 655697

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo. toMada de PreÇos Nº. 
2-002/2021. após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, infra-assinado, com base no art. 38, inciso Vii, 
c/c art. 43, inciso Vi, da lei n°. 8.666/1993, resolve: 1. HoMoloGar o pro-
cesso licitatório em destaque, do tipo menor preço, que tem por objeto a 
execução da seguinte obra: retomada de construção da Estação cidadania 
- cultura, localizada à rua Verde e Branco, s/n, Vila itupanema, Barcarena, 
Pa, conforme edital. 2. adJUdicar o objeto do certame à empresa Madurei-
ra Empreendimento Eireli, cNPJ n°. 27.708.390/0001-05, com o valor: r$ 
1.391.690,16 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, seiscentos e no-
venta reais e dezesseis centavos). 3. dETErMiNar que sejam adotadas as 
medidas cabíveis para contratação da referida empresa, conforme item 18 do 
edital. José renato ogawa rodrigues - Prefeito Municipal.

Protocolo: 655699

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2021. objeto: 
aquisição de Pá carregadeira, com base no convênio de repasses de recursos 
ProPoSTa Nº 004935/2020 - MaPa em atendimento a Secretaria Municipal 
de agricultura.  o edital completo está à disposição dos interessados nos sites 
www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.gov.br/compras/pt-br; mural de 
licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 27 de maio de 
2021 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@
gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito Municipal.

Protocolo: 655700
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
retiFicaÇÃo. Na publicação circulada no dia 18/02/2020 no doE/Pa 
nº34-121, página 95, e no dia 17/02/2020 no d.o.U seção 3, pág. 184 
e diário do Pará B10 referente ao Quarto Termo aditivo de contrato nº 
3001001/2018, concorrência nº 001-2017. oNde se LÊ: Terceiro Termo 
aditivo de contrato nº 3001001/2018. Leia-se: Quarto Termo aditivo de 
Contrato nº 3001001/2018, o restante fica inalterado.

Protocolo: 655701

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aVisos de LicitaÇÃo. coNVite N° 003/2021/PMc. a Prefeitura 
Municipal de castanhal, através da Secretaria Municipal de Suprimento 
e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, nomeada pela Por-
Taria n.° 951/20 de 02/06/2020, com sede à av. Barão do rio Branco, 
n.° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna público 
que fará realizar licitação na modalidade convite sob o critério de julga-
mento “menor preço global” para contratação de empresa especializada 
na reforma de passarelas e guarda corpos, destinado a atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de obras e Urbanismo/SEMoB deste 
Município de castanhal/Pará. a sessão pública deste convite será realizado 
no dia 26/05/2021, às 09:00 horas no auditório da Secretaria Municipal 
de indústria e comércio/SEMicS, localizado na rua Maximino Porpino, n.° 
2271, Bairro: Estrela, neste Município.
coNVite N° 004/2021/PMc. a Prefeitura Municipal de castanhal, através 
da Secretaria Municipal de Suprimento e licitação - comissão Permanente 
de licitação/cPl, nomeada pela PorTaria n.° 951/20 de 02/06/2020, com 
sede à av. Barão do rio Branco, n.° 2232, Bairro: centro, neste Município 
de castanhal/Pará, torna público que fará realizar licitação na modalidade 
convite sob o critério de julgamento “menor preço global” para contratação 
de empresa especializada na reforma e revitalização da Escola Municipal de 
Ensino fundamental “dr. José João de Melo” e Ginásio Poliesportivo “Elizeu 
ferreira da Silva”, neste Município de castanhal/Pará. a sessão pública deste 
convite será realizado no dia 26/05/2021, às 11:00 horas no auditório da 
Secretaria Municipal de indústria e comércio/SEMicS, localizado na rua Ma-
ximino Porpino, n.° 2271, Bairro: Estrela, neste Município. Quaisquer dúvidas 
ou esclarecimentos se dará no Prédio da Prefeitura Municipal de castanhal 
- Secretaria Municipal de Suprimento e licitação, localizado na av. Barão do 
rio Branco, n.º 2232, Bairro: centro, neste Município. o edital estará dis-
ponível pelo site: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitaco-
es-contratos-e-convenios, www.tcm.pa.gov.br/geo-obras cidadão ou através 
do e-mail:  licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br. Sílvio roberto Monteiro dos 
Santos - Presidente da cPl.

Protocolo: 655704

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNicÍPio de Faro - Pa
o MUNicÍPio de Faro reaLiZarÁ No dia 28/05/2021 Às 10:00 
Hrs, cHaMada PUBlica Nº 0000002/2021. oBJETo: aQUiSiÇÃo dE 
GÊNEroS aliMENTÍcioS da aGricUlTUra faMiliar dESTiNado À ali-
MENTaÇÃo EScolar. o rESPEcTiVo EdiTal ENcoNTra-SE No dEP. dE 
liciTaÇÕES Na SEdE da PrEfEiTUra dE faro.
o MUNicÍPio de Faro reaLiZarÁ No dia 31/05/2021 Às 10:00 Hrs, 
ToMada dE PrEÇoS 00021/2021 oBJETo:  coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-
PEcialiZada EM MaNUTENÇÃo dE carroS, caMiNHoNETES E MaQUiNaS 
PESadaS Para aTENdEr o MUNiciPio dE faro. o rESPEcTiVo EdiTal EN-
coNTra-SE No dEP. dE liciTaÇÕES Na SEdE da PrEfEiTUra dE faro.

Protocolo: 655705

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ Miri
aVisos de LicitaÇÃo. a Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, no uso 
de suas atribuições legais, torna público aos interessados, através da Pre-
sidente da cPl o seguinte extrato: Extrato de Tomada de Preço 003/2021/
PMi- TP; objeto: contratação de Pessoa Jurídica para construção da Escola 
Municipal de Ensino fundamental Professora Eurídice Soares Marques de 
Sousa. abertura: 01/06/2021 as 9h e 00 min. o edital encontra-se no en-
dereço Eletrônico:www.igarapemiri.pa.gov.br. Esclarecimentos de duvidas 
pelo e-mail: cpligarapemiri@hotmail.com. Edilene castro Mota; Presidente 
da comissão Permanente de licitação. roberto Pina oliveira - Prefeito.

a Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, no uso de suas atribuições le-
gais, torna público aos interessados, através da Presidente da cPl o seguin-
te extrato: Extrato de chamada publica 002/2021/PMi- c; objeto: Processo 
de Seleção e credenciamento de Pessoas físicas prestadoras de serviços de 
saúde, aptas à prestação de Serviços: Enfermagem, fisioterapia, Nutrição, 
fonoaudiologia, assistente Social, Psicologia, Tecnólogo em alimento, Biomé-
dico, Terapia ocupacional e odontologia e exame de citologia, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de igarapé-Miri/Pa. aber-
tura: 02/06/2021 as 9h e 00 min. o edital encontra-se no endereço Ele-
trônico:www.igarapemiri.pa.gov.br. Esclarecimentos de duvidas pelo e-mail: 
cpligarapemiri@hotmail.com.Edilene castro Mota; Presidente da comissão 
Permanente de licitação. roberto Pina oliveira - Prefeito.

Protocolo: 655706

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso deLicitaÇÃo
origem: a Prefeitura Municipal de itupiranga através da pregoeira torna 
pública a licitação nos termos da lei federal 8.666/93, tipo: menor preço. 
Modalidade: Pregão. forma: Eletrônico. Nº PE 9/2021-0018 fME. objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE licENÇa dE USo, 
iMPlaNTaÇÃo, TrEiNaMENTo, MaNUTENÇÃo E aTUaliZaÇÕES corrETi-
VaS E EVolUTiVaS dE SofTWarE Para GESTÃo EScolar aPlicado EX-
clUSiVaMENTE ao SETor PÚBlico. abertura: 27/05/2021 às 9h00min. o 
edital estará disponível nos endereços eletrônicos: www.portaldecompras-
publicas.com.br,www.tcm.pa.gov.br, pelo e-mail itupiranga.licita@gmail.
com e também através da equipe de pregão, na sala da cPl aV. 14 de 
julho, 12, centro, no horário de expediente.
itupiranga, 14 de Maio de 2021.
alice damaceno.
Pregoeira.

Protocolo: 655707

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

“eXtrato do terMo de ParaLiZaÇÃo da ordeM de serViÇo do 
coNtrato Nº 041/2021-seMed/PMM, ProcESSo N° 13.715/2020 - 
cEl/SEVoP/PMM, ToMada dE PrEÇoS N° 053/2020 - cEl/SEVoP/PMM. ob-
jeto: constitui objeto do presente termo, a paralização da execução da ordem 
de serviço do contrato n° 041/2021 - SEMEd/PMM, por 30 (trinta) dias, a 
partir da data de 06/04/2021, ficando o cronograma de execução reprogra-
mado conforme o reinício dos serviços e saldo de dias restantes. contratada: 
Md SErViÇoS E ENGENHaria lTda. cNPJ: 19.969.637/0001-19. assinatura: 
20/04/2021. Marilza de oliveira leite - Secretária Municipal de Educação. ”

Protocolo: 655709
PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato de terMo aditiVo - 4º terMo aditiVo QUaNTiTaTiVo 
No Valor dE r$ 321.326,19, QUaliTaTiVo No Valor dE r$ 614.284,87 
E dEcrÉSciMo No Valor dE 995.758,35, EdEQUaNdo o Valor do 
coNTraTo Para r$ 7.776.456,96 - coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 
389/2018-SEVoP/PMM. ProcESSo 6.489/2018-PMM - rEfErENTE a coN-
corrÊNcia Nº 011/2018-cEl/SEVoP/PMM. objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dE PaViMENTaÇÃo E drENa-
GEM, localiZada Na Vila SororÓ, folHaS 29, 21, KM 07 E TraVESSa 
NoSSa SENHora daS GraÇaS, No MUNicÍPio dE MaraBá-Pa. Empre-
sa: VaNciNi do BraSil EMPrEENdiMENToS lTda, 08.949.580/0002-50. 
daTa da aSSiNaTUra: 07/05/2021.
Marabá/Pa.
Secretaria de Viação e obras Públicas
fáBio cardoSo MorEira
Secretário
eXtrato de terMo aditiVo - 2º terMo aditiVo dE PraZo coN-
TraTUal dE 07 (SETE) MESES, E ProrroGaÇÃo da ordEM dE SErVi-
ÇoS Por MaiS 03 (TrÊS) MESES, ao coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 
347/2020/SEVoP/PMM, ProcESSo liciTaTÓrio Nº 11.840/2020/PMM, 
Na ModalidadE ToMada dE PrEÇoS Nº 038/2020/cEl/SEVoP/PMM, 
QUE TEM Por oBJETo:  coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria 
Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEcaPEaMENTo dE PaViMENTaÇÃo 
EM coNcrETo BETUMiNoSo USiNado a QUaNTE - cBUQ Na VP-08, lo-
caliZada No NÚclEo UrBaNo da NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE Mara-
Bá/Pa. Empresa: dfraNco coNSTrUÇoES E SErViÇoS lTda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob Nº 07.506.424/0001-71. assinatura: 07/05/2021. Vigência 
contratual: 09/05/2021 à 09/12/2021 - ViGÊNcia da ordEM dE SErVi-
ÇoS: 09/05/2021 à 09/08/2021
Marabá/Pa.
Secretaria de Viação e obras Públicas
fáBio cardoSo MorEira
Secretário

Protocolo: 655710
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contrato n° 288/2021-FMs. Processo administração nº 
3.603/2021-PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 
020/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de materiais de consu-
mos instrumentais para ampliação e manutenção das UBS dos consultórios 
odontológicos no município de Marabá. Empresa: orioN coMErcio dE 
arTiGoS MEdicoS lTda, inscrita no cNPJ sob nº 04.956.527/0001-45, 
Valor:  r$ 1.246,50 (um mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta 
centavos), dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Programa atenção 
Básica de Saúde - PaB, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de 
consumo. daTa da aSSiNaTUra 05 de Maio de 2021. Valmir Silva Moura 
- Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 273/2021-FMs. Processo administração nº 527/2021/
PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 001/2021-cPl/
PMM. objeto do contrato: aquisição de materiais de expediente para aten-
der a necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá - SMS 
e das unidades vinculadas. Empresa: coMErcial Jr EirEli, inscrita no 
cNPJ sob Nº 10.459.614/0001-90, Valor: r$ 12.660,50 (doze mil seiscen-
tos e sessenta reais e cinquenta centavos). dotações orçamentárias: 10 
302 0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 301 
0082 2.051 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 305 0085 2.065 
atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 10 302 0084 2.061 Serviço 
atendimento Móvel Urgente - SaMU, elemento de despesas: 3.3.90.30.00 
- Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 12 de maio de 2021. Valmir 
Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 274/2021-FMs. Processo administração nº 13.857/2020/
PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 117/2020/cPl/PMM. 
objeto do contrato: aquisição de alimentos perecíveis (hortifrúti, polpas de 
frutas, ovos e pães), para os Hospitais e demais Unidades vinculadas ao fun-
do Municipais de Saúde de Marabá. Empresa: r.B.c. coMErcio aTacadiSTa 
dE GENEroS aliMENTicioS lTda, cNPJ nº 36.557.168/0001-40, Valor:  r$ 
36.187,50 (Trinta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centa-
vos). dotações orçamentárias: 10.302.0084 -2062 - atenção Média e alta 
complexidade, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo..  
daTa da aSSiNaTUra 06 de maio de 2021. Valmir Silva Moura - Secretário 
Municipal de Saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 655711

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARACANÃ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaracaNÃ
aVisos de LicitaÇÃo. a Prefeitura Municipal de Maracanã - PMM, por 
intermédio da comissão Permanente de licitação torna pública a abertura 
de Processo licitatório do tipo menor preço Por item, na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico SrP Nº 007/2021/PMM, cujo objeto é a contratação de 
Empresa Especializada Para aquisição de Gêneros alimentícios para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos do Municipio 
de Maracanã/Pa, durante 12 meses. a data do recebimento e abertura das 
propostas e documentos de habilitação será no dia 27/05/2021 às 09:00 
horas no sistema comprasnet. o Edital estará disponível nos sites: https://
maracana.pa.gov.br/categoria/licitacoes/e www.comprasnet.gov.br e e-mail 
licitacaoecontratos@maracana.pa.gov.br, a partir da data da publicação.
a Prefeitura Municipal de Maracanã-PMM, por intermédio da comissão 
Permanente de licitação torna pública a abertura de Processo licitatório 
do tipo menor preço por item, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 009/2021/PMM, cujo objeto é a contratação de Pessoa Jurídica Para 
locação de Veículos Terrestres (automóveis leves, caminhões e Máquinas 
Pesadas) e fluviais (Barco e lanchas) com condutor, em caráter Eventu-
al e continuado, Para atender as necessidades das Secretarias e fundos 
Municipais deste Município de Maracanã/Pará, no período de 12 (doze) 
Meses. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de 
habilitação será no dia 28/05/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. 
o Edital estará disponível nos sites: https://maracana.pa.gov.br/categoria/
licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail licitacaoecontratos@mara-
cana.pa.gov.br, a partir da data da publicação.
a Prefeitura Municipal de Maracanã-PMM, por intermédio da comissão 
Permanente de licitação torna pública a abertura de Processo licitatório do 
tipo menor preço por item, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
012/2021/PMM, cujo objeto é a contratação de Empresa para o forneci-
mento de gás de cozinha liquefeito de Petróleo - Gpl Envasado em Botijão 
de 13 Kg, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Secretarias/
fundos Municipais do Município de Maracanã, Por um período de 12 (doze) 
meses. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de 
habilitação será no dia 31/05/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet 
. o Edital estará disponível nos sites: https://maracana.pa.gov.br/cate-
goria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail licitacaoecontratos@
maracana.pa.gov.br, a partir da data da publicação. cleuma de fátima 
Mendonça dos Santos - Pregoeira/PMM.

Protocolo: 655712

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDICILÂNDIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MediciLÂNdia
eXtrato de reGistro de PreÇos. reGistro de PreÇos Nº 
006/2021. Pregão Presencial Srp nº 006/2021. Processo nº 20210226/002; 
ata de registro de Preços do Pregão Presencial nº 006/2021; objeto: contra-
tação de Empresa para fornecimento de Peças e acessórios de Primeira linha 
Genuínas para Manutenção das frotas de Tratores e Máquinas Pesadas da Pre-
feitura Municipal de Medicilândia/Pa; Órgão gerenciador: Prefeitura Municipal de 
Medicilândia; cNPJ nº 34.593.525/0001-08; detentoras da ata de registro de 
Preços nº 006/2021; N. d. G. Galvao Eireli, c.N.P.J nº 17.074.288/0001-41; Jose 
Marcelino Galvão, c.N.P.J nº 04.716.288/0001-56; castanheira com. de Peças, 
ace. e Serv. Para Veiculos ltda; c.N.P.J nº 03.712.368/0001-70.
eXtratos de coNtratos. coNtrato N° 20210164. PreGÃo 
PreseNciaL srP Nº 006/2021, objeto: fornecimento de peças e aces-
sórios de primeira linha genuínas para manutenção das frotas de tratores e 
máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Medicilândia/Pa. coNTraTo 
N° 20210164. contratante: Prefeitura Municipal de Medicilândia. contra-
tado: N. d. G. Galvao Eireli, no valor total de r$ 834.773,85 (oitocentos 
e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e cinco 
centavos). Vigência: 29 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
coNtrato N° 20210165. PreGÃo PreseNciaL srP Nº 006/2021, 
objeto: fornecimento de peças e acessórios de primeira linha genuínas 
para manutenção das frotas de tratores e máquinas pesadas da Prefeitura 
Municipal de Medicilândia/Pa. coNTraTo N° 20210165. contratante: Pre-
feitura Municipal de Medicilândia. contratado: Jose Marcelino Galvão, no 
valor total de r$ 13.097,00 (treze mil, noventa e sete reais). Vigência: 29 
de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
coNtrato N° 20210167. PreGÃo PreseNciaL srP Nº 006/2021, 
objeto: fornecimento de peças e acessórios de primeira linha genuínas 
para manutenção das frotas de tratores e máquinas pesadas da Prefeitura 
Municipal de Medicilândia/Pa. coNTraTo N° 20210167. contratante: Pre-
feitura Municipal de Medicilândia. contratado: castanheira com. de Peças, 
ace. e Serv. Para Veiculos ltda, no valor total de r$ 651.165,75 (seiscen-
tos e cinquenta e um mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e cinco 
centavos). Vigência: 29/04/2021 a 31/12/2021.
aViso de HoMoLoGaÇÃo. PreGÃo PreseNciaL srP Nº 006/2021. 
o Prefeito Municipal de Medicilândia, Sr. Júlio cesar do Egito, homologa as 
empresas vencedoras: N. d. G. Galvao Eireli foi vencedor item(ns), perfa-
zendo o valor total de r$ 1.614.654,20 (um milhão, seiscentos e quatorze 
mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos); Jose Marcelino 
Galvão foi vencedor item(ns) perfazendo o valor total de r$ 13.097,00 
(treze mil, noventa e sete reais); e  castanheira com. de Peças, ace. e 
Serv. Para Veiculos ltda foi vencedor item(ns), perfazendo o valor total de 
r$ 1.254.981,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, novecen-
tos e oitenta e um reais).

Protocolo: 655713

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetroNico Nº 23/2021-srP. obje-
to: registro de Preços Para contratação de Empresa Para Manutenção de con-
dicionadores de ar, recargas de Gas e instalações, com o intuito de atender a 
Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa. Tipo: Menor preço por item. data 
da abertura: 26/05/2021 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será rea-
lizado através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no 
site www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis 
no endereço eletrônico acima. Scheila luiza lavall - Pregoeira.

Protocolo: 655715

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ÓBidos/Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2021/
PMo. Processo nº 019/2021/PMo. UaSG: 980501. objeto: contratação de 
empresa especializada para aquisição de Equipamentos de Proteção indivi-
dual - EPi´S, para atender as necessidades das Secretarias Municipais vin-
culadas a PMo, para exercício de 2021.  Empresas: J. E. de oliveira, cNPJ: 
17.142.432/0001-30. Valor Global: r$ 39.501,15. rosilene Tonato Spaz-
zini, cNPJ: 07.045.994/0001-01. Valor Global: r$ 7.445,79. fabricio ro-
chadel costa, cNPJ: 33.618.396/0001-94. Valor Global: r$ 3.000,00. P.V. 
ribeiro, cNPJ: 13.551.442/0001-78. Valor Global: r$ 1.709,90.  fortclean, 
cNPJ: 36.327.075/0001-79. Valor Global: r$ 10.998,10. Sagati comercio 
de Equipamentos, cNPJ: 22.327.120/0001-30. Valor Global: r$ 2.050,00.  
Noem Medical importação de Produtos Medico, cNPJ: 32.737.279/0001-
87. Valor Global: r$ 2.599,20. data da Homologação dos itens 01 a 50: 
06/05/2021 e 11/05/2021 do item 51. Jaime Barbosa da Silva - Prefeito

Protocolo: 655719
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtratos de terMos aditiVos. esPÉcie: 3º termo aditivo de 
Prazo do contrato nº 2020-1301-001 - cPl/PMo, oriundo do pregão pre-
sencial nº. 027/2019 PMo-PP-SrP, ParTES: Município de ourém/Pa e a 
empresa oechsler e cia ltda, inscrita no cNPJ: 00.991.423/0001-10. ob-
jeto: fornecimento de Combustível e derivados, Filtros e Óleos Lubrifican-
tes para abastecer toda frota de veículos e máquinas da Prefeitura Muni-
cipal de ourém/Pa. Prazo de Vigência: 04(quatro) meses, iniciando-se em 
15/05/2021 e término em 15/09/2021. data de assinatura: 11/05/2021.
esPÉcie: 2º termo aditivo de Prazo do contrato nº 2020-0911001-cPl/
PMo. referente pregão Eletrônico nº. 006/2020 PMo-PE vinculado ao con-
vênio nº 014/2020-SETraN. ParTES: Município de ourém/Pa e a empresa 
oechsler e cia ltda, inscrita no cNPJ: 00.991.423/0001-10. oBJETo: Pror-
rogação de prazo para o aquisição de Óleo diesel S-10 para abastecimento 
da Patrulha Mecanizada da Prefeitura para a recuperação de Estradas Vi-
cinais no Município de ourém/Pa, Prazo de Vigência: 06(seis) meses, ini-
ciando-se em 10/05/2021 e término em 10/11/2021. data de assinatura: 
07/05/2021. francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito

Protocolo: 655720

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de coNtrato Nº: 20210090
oriGEM: PrEGÃo Nº PE 010/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: a dE SoUZa da SilVa EirEli
cNPJ 24.876.032/0001-13
oBJETo: aquisição de GÊNEroS aliMENTÍcioS Para coMPoSiÇÃo dE 
KiTS dESTiNadoS a MErENda  EScolar.
Valor ToTal: r$ 323.111,16 (trezentos e vinte e três mil, cento e onze 
reais e dezesseis centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.: Exercício 2021 atividades 2.042 e 2.045, clas-
sificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 12 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 655729
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de coNtrato Nº: 20210092
oriGEM: PrEGÃo Nº PE 010/2021
coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá coNTra-
Tada(o).....: i J c dE aZEVEdo EirEli (MaTriZ E filiaiS) cNPJ. 
11.271.070/0001-09
oBJETo: aquisição de GÊNEroS aliMENTÍcioS Para coMPoSiÇÃo dE 
KiTS dESTiNadoS a MErENda  EScolar.
Valor ToTal................: r$ 413.720,05 (quatrocentos e treze mil, sete-
centos e vinte reais e cinco centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades, 2.042 e 2.045 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 12 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 655731
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de coNtrato Nº: 20210094
oriGEM: PrEGÃo Nº PE 010/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: aPS caSTro coMErcio - EirEli, cNPJ 
25.080.014/0001-93
oBJETo: aquisição de GÊNEroS aliMENTÍcioS Para coMPoSiÇÃo dE 
KiTS dESTiNadoS a MErENda  EScolar.
Valor ToTal................: r$ 24.692,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e 
noventa e dois reais)
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 atividades 2.042 e 2.045, clas-
sificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 12 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 655732
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de coNtrato Nº: 20210095
oriGEM: PrEGÃo Nº PE 010/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: l a dE SoUSa coMErcio, cNPJ 09.521.369/0001-14
oBJETo: aquisição de GÊNEroS aliMENTÍcioS Para coMPoSiÇÃo dE 
KiTS dESTiNadoS a MErENda  EScolar.

Valor ToTal: r$ 123.478,12 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e 
setenta e oito reais e doze centavos)
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 atividades 2.042 e 2.045, clas-
sificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 12 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 655733
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
eXtrato de coNtrato Nº: 20210096
oriGEM: PrEGÃo Nº PE 08/2021
coNTraTaNTE........: MUNiciPio dE PacaJá
coNTraTada(o).....: a. S loPES coM. iNd. Grafica - ME
cNPJ: 05.231.416/0001-34
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, mate-
rial de expediente, destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura 
Municipal de Pacajá e suas Secretarias
Valor ToTal: r$ 147.845,70 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e 
quarenta e cinco reais e setenta centavos)
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 atividades, 2.008, 2.026, 2.040 
e 2.020, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 13 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 655738
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
eXtrato de coNtrato Nº: 20210087
oriGEM: PrEGÃo Nº PE 06/2021
coNTraTaNTE........: MUNiciPio dE PacaJá
coNTraTada(o): i J c dE aZEVEdo EirEli (MaTriZ E filiaiS) -  cNPJ: 
11.271.070/0001-09
oBJETo: contratação de empresas para aquisição de gêneros alimentícios para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pacajá e suas Secretarias
Valor ToTal.: r$ 267.213,75 (duzentos e sessenta e sete mil, duzentos 
e treze reais e setenta e cinco centavos)
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 atividade 2.008, 2.020, 2.040 e 
2.033, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 12 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 655736
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
eXtrato de coNtrato Nº: 20210093
oriGEM: PrEGÃo Nº PE 011/2021
coNTraTaNTE........: MUNiciPio dE PacaJá
coNTraTada(o).....: T liMa dE alMEida lTda
cNPJ: 36.714.253/0001-74
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de 
pneus, câmara e fitão, destinado ao atendimento de demandas da Prefei-
tura Municipal de Pacajá e secretarias vinculadas
Valor ToTal: r$ 1.015.687,30 (um milhão, quinze mil, seiscentos e oi-
tenta e sete reais e trinta centavos)
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 atividades 2.033 e 2.020, clas-
sificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 12 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 655737

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 3/2021-003seGoV
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio da Secretaria 
Especial de Governo, mediante a comissão de licitação devidamente de-
signada, torna público que às 09:00 horas do dia 16 de Junho de 2021, fará 
realizar licitação na modalidade coNcorrÊNcia, do tipo menor preço, 
para a contratação de empresa especializada para execução de serviços 
de regularização/construção de calçadas padronizadas na rua Marabá, no 
Bairro da Paz, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, de acordo 
com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências 
da central de licitações e contratos.
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na cen-
tral de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPE-
BaS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira 
rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no 
horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através do www.governo-
transparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no ícone licitações 
ou do Portal do TcM-Pa www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.
ParaUaPEBaS - Pa, 13 de Maio de 2021.
faBiaNa dE SoUZa NaSciMENTo
comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 655359
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2021
Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-012PMP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio do fundo 
Municipal de assistência Social, mediante o Pregoeiro devidamente desig-
nado, torna público que às 09:00 horas do dia 27 de Maio de 2021, fará 
realizar licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, 
pelo sitio www.comprasnet.gov.br, registro de preço para aquisição de su-
primentos e serviços de recarga de toner para impressoras, para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de assistência Social, no Município de Pa-
rauapebas, Estado do Pará, de acordo com o que determina a legislação vi-
gente, a realizar-se nas dependências da central de licitações e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
central de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE Pa-
raUaPEBaS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bair-
ro Beira rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste 
aviso, no horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: 
www.comprasnet.gov.br, www.governotransparente.com.br/transparen-
cia/4507490, consultar no ícone licitações ou no Portal do TcM-Pa www.
tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.
ParaUaPEBaS - Pa, 13 de Maio de 2021.
lÉo MaGNo MoraES cordEiro
Pregoeiro

Protocolo: 655360
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
sessÃo de aBertUra de ProPostas de PreÇos
coNcorrÊNcia Nº 3/2019-01sePLaN
a comissão Permanente de licitação da PrEfEiTUra MUNiciPal dE Pa-
raUaPEBaS comunica a todos os interessados que a Sessão de abertura 
das Propostas de Preços referente ao processo licitatório na modalidade 
coNcorrÊNcia Nº 3/2019-01SEPlaN, que tem como objeto a contrata-
ção de serviços de engenharia, atualização do cadastro imobiliário fiscal e 
da Planta Genérica de Valores, implantação do Sistema de cadastro Téc-
nico Multifinalitário Municipal, por meio de Aerolevantamento, Geoproces-
samento e Fornecimento do Sistema de Informação Geográfica a serem 
executadas no Município de Parauapebas, Estado do Pará, será no dia 18 
de Maio de 2021, às 10:00 horas, na Sala de reuniões da central de lici-
tações e contratos, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N, 
no município de Parauapebas, Estado do Pará.
ParaUaPEBaS - Pa, 13 de Maio de 2021.
faBiaNa dE SoUZa NaSciMENTo
comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 655356
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210178
oriGEM: coNTraTo Nº 20210178
dEcorrENTE: diSPENSa dE liciTaÇao Nº7/2021-001SEMEd
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMEd
coNTraTado: WEBcard adMiNiSTraÇao lTda.
oBJETo: coNTraTaÇÃo EMErGENcial dE EMPrESa dE arraNJo dE Pa-
GaMENTo ESPEcialiZada EM SErViÇo dE adMiNiSTraÇÃo, GErENcia-
MENTo, EMiSSÃo E forNEciMENTo dE carTÃo dE PaGaMENTo, coM 
SofTWarE dE GESTÃo, QUE PoSSiBiliTE a aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS 
aliMENTÍcioS EM rEdE crEdENciada Para aTENdiMENTo daS NEcES-
SidadES dE aliMENTaÇÃo EScolar, a fiM dE aTENdEr aoS alUNoS 
da EdUcaÇÃo BáSica da rEdE PÚBlica MUNiciPal dE ENSiNo, dU-
raNTE o PErÍodo dE SUSPENSÃo daS aUlaS, EM dEcorrÊNcia dE ME-
didaS dE ENfrENTaMENTo À PaNdEMia do coroNaVÍrUS (coVid-19), 
No ÂMBiTo do MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 11.562.961,20 (onze milhões, quinhentos 
e sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 03(três) meses, iniciando -se a partir 
da data da assinatura das partes.
daTa dE EMiSSao: 09 de abril de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: r$ 11.644.080,00 (onze milhões, 
seiscentos e quarenta e quatro mil e oitenta reais).
ViGENcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterada.
Valor adiTado No 1º Tac: r$ 81.118,80 (oitenta e um mil, cento e de-
zoito reais e oitenta centavos).
daTa do adiTiVo: 30/04/2021

Protocolo: 655422
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 3/2021-03ProsaP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/UNidadE EXEc. do ProJE-
To - UEP do ProGraMa MUN. dE SaNEaM. aMBiENTal, Macrod., rE-
cUP. dE iGaraPES E MarGENS do rio ParaUaPEBaS - ProSaP, median-
te a comissão Especial de licitação devidamente designada por meio do 
decreto nº 1040/2020, torna público que às  10:00 horas, do dia 23 de 
junho de 2021, fará realizar licitação na modalidade coNcorrÊNcia, do 
tipo Menor Preço, executada sob o regime de Empreitada por Preço Uni-
tário e critério de Julgamento por Preço Global, para a coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada EM oBraS dE SaNEaMENTo 
Para a EXEcUÇÃo da oBra dE aMPliaÇÃo E MElHoria da ESTaÇÃo 
dE TraTaMENTo dE ESGoTo do Bairro TroPical (ETE TroPical), a 
QUal faZ ParTE do ProJETo dE SaNEaMENTo aMBiENTal, MacrodrE-
NaGEM E rEcUPEraÇÃo do iGaraPÉ laJEado, EM dESENVolViMENTo 
No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências da central 

de licitações e contratos.
o procedimento licitatório obedecerá aos dispostos na lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e  suas alterações posteriores, assim como nas demais 
normas vigentes aplicáveis ao caso.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na central 
de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, loca-
lizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira rio ii, cidade 
de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no horário de expe-
diente (das 8 às 14h), e ainda através do www.governotransparente.com.br/
transparencia/4507490, consultar no ícone licitações ou do Portal do TcM-Pa 
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras.
Parauapebas - Pa, 13 de maio de 2021.
daniel Benguigui
coordenador Executivo UEP - ProSaP
decreto nº 1256/2019

Protocolo: 655402
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 3/2021-01ProsaP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/UNidadE EXEc. do ProJE-
To - UEP do ProGraMa MUN. dE SaNEaM. aMBiENTal, Macrod., rE-
cUP. dE iGaraPES E MarGENS do rio ParaUaPEBaS - ProSaP, median-
te a comissão Especial de licitação devidamente designada por meio do 
decreto nº 1040/2020, torna público que às  10:00 horas, do dia 21 de 
junho de 2021, fará realizar licitação na modalidade coNcorrÊNcia, do 
tipo Menor Preço, executada sob o regime de Empreitada por Preço Uni-
tário e critério de Julgamento por Preço Global, para a coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada EM oBraS dE SaNEaMENTo 
Para a EXEcUÇÃo daS oBraS dE aMPliaÇÃo E MElHoria da ESTaÇÃo 
dE TraTaMENTo dE áGUa 2 (ETa 2), BEM coMo dE SUa UNidadE dE 
caPTaÇÃo dE áGUa BrUTa, oBraS ESTaS QUE coMPÕEM o ProJETo dE 
SaNEaMENTo aMBiENTal, MacrodrENaGEM E rEcUPEraÇÃo do iGa-
raPÉ laJEado, No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará, de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas depen-
dências da central de licitações e contratos.
o procedimento licitatório obedecerá aos dispostos na lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e  suas alterações posteriores, assim como nas demais 
normas vigentes aplicáveis ao caso.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na central 
de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, loca-
lizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira rio ii, cidade 
de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no horário de expe-
diente (das 8 às 14h), e ainda através do www.governotransparente.com.br/
transparencia/4507490, consultar no ícone licitações ou do Portal do TcM-Pa 
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras.
Parauapebas - Pa, 13 de maio de 2021.
daniel Benguigui
coordenador Executivo UEP - ProSaP
decreto nº 1256/2019

Protocolo: 655401
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
coMUNicado cLassiFicaÇÃo FiNaL
coNcorrÊNcia Nº 3/2020-01ProsaP
a Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da comissão Especial de li-
citação, em a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS - através da UEP/
ProSaP, por intermédio da comissão Especial de licitação comunica aos in-
teressados que do julgamento das propostas comerciais apresentadas pe-
las empresas habilitadas, após as fases de recursos, referente ao processo 
licitatório no 3/2020-01ProSaP, na modalidade coNcorrÊNcia, que tem 
como objeto contratação de empresa de engenharia para a execução das 
obras de macro e microdrenagem, do sistema viário, de esgotamento sa-
nitário, de abastecimento de água, de urbanização e de iluminação pública 
da primeira etapa do Projeto de Saneamento ambiental, Macrodrenagem 
e recuperação do igarapé lajeado, no Município de Parauapebas, Esta-
do do Pará,  ficam CLASSIFICADAS as proponentes: 1º Lugar TRANSVIAS 
coNSTrUÇÕES E TErraPlENaGEM – lTda, cNPJ Nº 54.883.194/0001-
40, com valor global corrigido de r$ 54.941.342,59 (cinquenta e quatro 
mil, novecentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais 
e cinquenta e nove centavos); 2º lugar coMProMiSSo dE coNSÓrcio 
iGaraPÉ laJEado, empresas compromissadas: laca ENGENHaria lTda., 
cNPJ Nº 63.873.012/0001-40; PoNTo forTE coNSTrUcoES E EMPrEEN-
diMENToS EirEli, cNPJ Nº 01.958.324/0001-08 e PaUliSTa oBraS E Pa-
ViMENTacao lTda., cNPJ Nº 62.802.012/0001-97, com o valor global cor-
rigido de r$ 56.952.475,86 (cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta 
e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos); 
e 3º lugar coMProMiSSo dE coNSÓrcio dP BarroS / ilUMiTEcH / 
STYa, empresas compromissadas: dP BarroS - PaViMENTacao E coNS-
TrUcao lTda., cNPJ Nº 04.780.776/0001-22, ilUMiTEcH coNSTrUTora 
lTda., cNPJ Nº 04.375.003/0001-60 e STYa coMErcial, coNSUlToria E 
ProJEToS lTda., cNPJ Nº 03.593.125/0001-60, com o valor global de r$ 
69.301.410,67 (sessenta e nove milhões, trezentos e um mil, quatrocentos 
e dez reais e sessenta e sete centavos). Sagrando-se vencedora do cer-
tame a empresa TraNSViaS coNSTrUÇÕES E TErraPlENaGEM – lTda, 
cNPJ Nº 54.883.194/0001-40 com o valor total de r$ 54.941.342,59 (cin-
quenta e quatro mil, novecentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta 
e dois reais e cinquenta e nove centavos), por ter apresentado a proposta 
mais vantajosa para administração e atendendo os requisitos do edital.
Parauapebas/Pa, 13 de maio de 2021.
daYToN NEVES PErEira
comissão Especial de licitação
Presidente

Protocolo: 655557
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de LicitaÇÃo
ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2021-002SEMoB
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio da Secretaria 
Municipal de obras, mediante a comissão de licitação devidamente designa-
da, torna público que às 09:00 horas do dia 01 de Junho de 2021, fará realizar 
licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS, do tipo menor preço, para a 
construção da nova praça Beira rio com quadra esportiva e estacionamento 
na parte interna e ao entorno no bairro Beira rio i, Município de Parauapebas, 
Estado do Pará, de acordo com o que determina a legislação vigente, a reali-
zar-se nas dependências da central de licitações e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na cen-
tral de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPE-
BaS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira 
rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no 
horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através do www.governo-
transparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no ícone licitações 
ou do Portal do TcM-Pa www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.
ParaUaPEBaS - Pa, 13 de Maio de 2020.
faBiaNa dE SoUZa NaSciMENTo
comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 655635
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210215
oriUNda do PrEGÃo ElETrÕNico Nº 8/2021-008PMP
Parte: MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS - ESTado do Pará.
finalidade: Que terá por objeto, registro de Preços para aquisição de cestas 
básicas a serem distribuídas às famílias e/ou indivíduos em situação de vulne-
rabilidade social e econômica, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2021-008PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÕNico Nº 8/2021-008PMP, conforme abaixo:
Empresa: QUaliTY coMErcio  E SErViÇoS EirEli-ME; c.N.P.J. nº 
12.735.202/0001-60, estabelecida à aV. rio GraNdE, 154, Sala, BEira 
rio, Parauapebas Pa,(94) 3356-1836, representada neste ato pelo Sr(a). fE-
liciaNo riBEiro VEraS, c.P.f. nº 751.667.202-53, r.G.nº 4737261 SSP Pa.
iTEM 00001 00002
Valor ToTal r$ 588.000,00
obs: Este extrato  encontra-se  na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 05 de Maio de 2021

Protocolo: 655687

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DO ARARI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta crUZ do arari
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 20210028. oriGEM: PrE-
GÃo Nº 9/2021-002. contratante: fundo Municipal de Saúde. con-
tratada(o): alfamed comercial Eireli. objeto: registro de Preços Para 
futura e Eventual contratação de Pessoa Jurídica Para a aquisição de 
Medicamentos e Material Técnico Hospitalar, com Transporte incluso, 
para atender as necessidades do fundo Municipal de Saúde. Valor Total: 
r$ 114.239,60 (cento e quatorze mil, duzentos e trinta e nove reais 
e sessenta centavos). Programa de Trabalho: Exercício 2021 atividade 
0909.103010016.2.075 Manutenção dos Hospitais ambulatoriais, clas-
sificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemen-
to 3.3.90.30.09, no valor de r$ 27.245,50, Exercício 2021 atividade 
0909.103020015.2.077 Manutenção da assistência farmacêutica Bási-
ca, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subele-
mento 3.3.90.30.09, no valor de r$ 27.245,50, Exercício 2021 ativida-
de 0909.103010012.2.081 Manutenção do PAB, Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor 
de r$ 27.245,50, Exercício 2021 atividade 0909.103010012.2.142 Ma-
nutenção do Programa de Valorização da tenção Básica - Estado , clas-
sificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 
3.3.90.30.09, no valor de r$ 27.245,50. Vigência: 13 de maio de 2021 
a 31 de dezembro de 2021. data da assinatura: 13 de maio de 2021.

Protocolo: 655739

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo - seMed
eXtrato de Portaria de FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 082/2021 - seMed
a Secretária Municipal de Educação, Sra. Maria JoSÉ Maia da SilVa, 
conforme decreto nº 005/2021, de 01 de janeiro de 2021. rESolVE: art. 
1º - Designar os servidores abaixo indicados para, atuar como fiscais dos 
contratos celebrados entre a Secretaria Municipal de Educação e Sendo 
contratados os proprietários do seguinte objeto: locaÇÕES EM GEral 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo - SEMEd: laUro SÉrGio coSTa SilVa - crEa: 10762-d/Pa - di-
visão de Engenharia da SEMED Art. 2º - Designar como fiscal substituto: 
adilSoN GUilHErME fEiToSa dE oliVEira - Matricula: 88894 - Eng.° 
civil - crEa-Pa nº: 151855029-0 - NTE. art. 3º - Esta PorTaria entra em 
vigor na data de sua emissão, revogando-se as disposições em contrário.

Protocolo: 655743
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 026/2021 - NaF/seMaG, de 12/05/2021.
designar o Servidor comissionado, João Sousa Santa, Para fiscal de con-
trato de locação de imóvel não residencial Para funcionamento da agen-
cia distrital de curuai. o Secretário Municipal de administração e Governo, 
no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 012/2021 - GaP/
PMS, de 01 de janeiro de 2021.
considerando o disposto no inciso ii do artigo 48 e artigo 67 da lei nº 
8.666/93, o dever de fiscalizar e acompanhar a execução do contrato;
Considerando que os Órgãos Públicos devem manter fiscal formalmente 
designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.
rESolVE:
art. 1º dESiGNar o servidor João Sousa Santana, matrícula 53775, lotado 
no Gabinete do Prefeito, como assessor(a) rep.distrital i curuai, para exer-
cer a função de fiscal de contrato para locação de imóvel não residencial 
para funcionamento da agencia distrital de curuai
Art. 2º DESIGNAR como fiscal substituto o servidor Luiz Gonzaga de arau-
jo, matrícula 21020.
art. 3º Esta PorTaria revoga a PorTaria nº 008/2018 - SEMGof, de 
29 de março de 2018.
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação. regis-
tre-se, Publique-se e cumpra-se. Gabinete do Secretário Municipal de ad-
ministração e Governo, em 12 de maio de 2021. Emir Machado de aguiar 
- Sec. Mun. de administração e Governo/ decreto nº 012/2021 - GaP/PMS.
Portaria Nº 025/2021 - NaF/seMaG, de 12/05/2021.
Designar a Servidora Comissionada, Neilane Nayara Mota Vinhote, Para 
fiscal de contrato de aquisição de Materiais de informatica para atender 
as necessidades da Secretaria de administração e Governo. o Secretário 
Municipal de administração e Governo, no uso de suas atribuições legais, 
conforme decreto nº 012/2021 - GaP/PMS, de 01 de janeiro de 2021.
considerando o disposto no inciso ii do artigo 48 e artigo 67 da lei nº 
8.666/93, o dever de fiscalizar e acompanhar a execução do contrato;
considerando que os Órgãos Públicos devem manter fiscal formalmente 
designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.
rESolVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora Neilane Nayara Mota Vinhote, matrícula 
89259, lotada na Secretaria Municipal de administração e Governo, como 
chefe de Seção de Empenho, Pagamento e liquidação, para exercer a fun-
ção de fiscal de contrato para de aquisição de materiais de informática 
para atender as necessidades da secretaria de administração e governo.
art. 2º dESiGNar como fiscal substituto a servidora ana flávia lopes 
ferreira, matrícula 89233.
art. 3 º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação. regis-
tre-se, Publique-se e cumpra-se. Gabinete do Secretário Municipal de ad-
ministração e Governo, em 12 de maio de 2021. Emir Machado de aguiar. 
Sec. Mun. de administração e Governo/ decreto nº 012/2021 - GaP/PMS.
Portaria Nº 024/2021 - NaF/seMaG, de 03/05/2021.
designar o Servidor comissionado, larissa lima Nascimento, Para fiscal 
de contrato de locação de imóvel Não residencial Para funcionamento 
da agencia distrital de Boa Esperança. o Secretário Municipal de adminis-
tração e Governo, no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 
012/2021 - GaP/PMS, de 01 de janeiro de 2021.
considerando o disposto no inciso ii do artigo 48 e artigo 67 da lei nº 
8.666/93, o dever de fiscalizar e acompanhar a execução do contrato;
Considerando que os Órgãos Públicos devem manter fiscal formalmente 
designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.
rESolVE:
art. 1º dESiGNar o servidora larissa lira Nascimento, matrícula 89151, 
lotado no Gabinete do Prefeito, como assessor(a) rep.distrital ii, para 
exercer a função de fiscal de contrato para locação de imóvel não residen-
cial para funcionamento da agencia distrital de boa esperança.
art. 2º dESiGNar como fiscal substituto o servidor luiz Gonzaga 
de araujo, matrícula 21020.
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art. 3º Esta PorTaria revoga a PorTaria nº 010/2021-Naf/SEMaG dE 
06 de fevereiro de 2021
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos a 01/02/2021. registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretário Municipal de administração e Governo, em 03 de 
maio de 2021. Emir Machado de aguiar - Sec. Mun. de administração e 
Governo/decreto nº 012/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 655745
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 039/2021-seMaP
o Secretário Municipal de agricultura e Pesca, Sr. Bruno da Silva costa, no 
uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento 
ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da le-
gislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a Se-
cretaria Municipal de agricultura e Pesca e a(s) empresa(s) contratada(s) 
para aquisição de Bombas Submersas, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de agricultura e Pesca. antonio Manoel coelho amaral 
- Matrícula nº 30551.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: João Santos da 
Silva - Matricula nº 32935.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, aplican-
do-se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em exe-
cução. dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do 
Secretário Municipal de agricultura e Pesca aos doze dias de maio de dois 
mil e vinte e um. Bruno da Silva costa. Secretário Municipal de agricultura 
e Pesca. decreto nº 008/2021 - GaP/PMS.
Portaria Nº 020/2021-seMaP
Substitui Presidente da comissão Permanente de licitação, da Secretaria 
Municipal de agricultura e Pesca. o Secretário Municipal de agricultura e 
Pesca Sr. Bruno da Silva costa, no uso de suas atribuições legais, conforme 
o decreto nº 008/2021-GaP/PMS e o disposto no artigo 51 e seus parágra-
fos da lei federal nº 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º Substituir o nome Brena Katherine Sousa corrêa, Por luanna ca-
rolinne correa ferreira, que constitui a cPl - comissão Permanente de 
licitação da Secretaria Municipal de agricultura e Pesca.
Parágrafo Único: A Comissão, então, ficará composta pelos membros abai-
xo: 1-luanna carolinne correa ferreira: Presidente -Mat.: 80270, 2-clau-
ber roge de oliveira rocha: 1º Membro - Mat.: 52603, 3-Soliane Mara 
da Silva Moreira: 2º Membro - Mat.: 89014, 4-Kathiana Jolene Pinto de 
azevedo: Suplente - Mat.: 64032, 5-Juvenal Silva araújo: Suplente - Mat.: 
22899. art. 2º o exercício das atividades prestadas pelos servidores acima 
identificados no âmbito da CPL - Comissão Permanente de Licitação, não 
implicará em prejuízo de suas atividades regulares. art. 3º Esta PorTa-
ria entra em vigor na data de sua assinatura. dê-se ciência, cumpra-se, 
registre-se e publique-se. Gabinete do Secretário Municipal de agricultura 
e Pesca, aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e um. 
Bruno da Silva costa - Secretário Municipal de agricultura e Pesca, decreto 
nº 008/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 655747
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 011/2021/seMUrB
o Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, do Município de 
Santarém - Pa, decreto nº 013/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições 
legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações 
posteriores. Resolve: Art. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para 
contratação de empresa especializada para locação de trator esteira d6 ou 
similar para atender as necessidades da SEMUrB, o Sr. álvaro Maia de Sou-
sa, Matrícula nº 22932, lotado nesta Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Serviços Públicos - SEMURB. ART. 2° Na ausência do fiscal, fica designado 
como fiscal substituto o Sr. Alexandre Rangel Sousa da Silva, Matrícula nº 
84443, lotado nesta Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos 
- SEMUrB. arT. 3º Esta PorTaria produz efeito na data de sua publicação, 
revogada as demais disposições em contrário. registre-se e publique-se, 
dê-se ciência e cumpra-se.  Santarém, 22 de março de 2021-Jean Murilo 
Machado Marques - Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos.
Portaria Nº 008/2021/seMUrB
o Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, do Município de 
Santarém/Pa, decreto nº 013/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições 
legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações 
posteriores. Resolve: Fica constituído como fiscal de contrato para contra-
tação de empresa especializada para contratação de empresa especializa-
da para aquisição de graxas e óleos lubrificantes para atender as necessi-
dades da SEMUrB, o Sr. álvaro Maia de Sousa, Matrícula nº 22932, lotado 
nesta Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMUrB. 
Art. 2° - Na ausência do fiscal, fica designado como fiscal substituto o Sr. 
João lucas Passos Nascimentos nº 88411, lotado nesta Secretaria Munici-
pal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMUrB. arT. 3º Esta PorTaria 
produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais disposições 
em contrário. registre-se e publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santa-
rém, 25 de março de 2021. Jean Murilo Machado Marques - Secretário de 
Urbanismo e Serviços Públicos.

Protocolo: 655749

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aviso de licitação
PreGÃo eLetrÔNico 030/2021 - srP
rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZ-
da Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE coMPUTadorES, 
iMPrESSoraS, ScaNNErS, coNfiGUraÇÕES dE iNTErNET E rEdE WiN-
doWS, iNSTalaÇÃo dE ProGraMaS, aPlicaTiVoS, iNSTalaÇÃo dE 
EQUiPaMENToS, coNcErToS, rEGUlaGEM, SUBSTiTUiÇÃo dE PEÇaS, 
liMPEZa GEral NoS EQUiPaMENToS, PrESTar aSSiSTENcia coNJUN-
Ta Para ProGraMaS ESPEcificoS dE USo da PrEfEiTUra MUNiciPal, 
Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo E PlaNE-
JaMENTo. abertura: 28/05/2021 às 09 h30m. EdiTal: departamento de 
licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 
915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@
hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://
www.sfxingu.pa.gov.br/web/
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 655752

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
UasG 980547- PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2021-Pe-srP-PMs-
F-edUc: registro de Preço para eventual aquisição de materiais de cons-
trução (hidráulico, elétrico, concreto armado, materiais diversos (protetor 
solar), máquinas leves e etc.) para atender as demandas da Secretaria 
Municipal de Educação no município de São francisco do Pará/Pa. data: 
28/05/2021 as 08h30min. // PrEGÃo ElETrÔNico Nº 017/2021-PE-PMS-
f-EdUc: aquisição de Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis 
para a alimentação escolar (merenda) destinado a atender aos alunos da 
rede Municipal de Ensino do Município de São francisco do Pará/Pa. data: 
28/05/2021 as 10h00min; ambos serão realizados através do www.com-
prasnet.gov.br. os editais estarão disponíveis no www.comprasnet.gov.br, 
site da Prefeitura e/ou Portal do TcM/Pa. ordenador de despesa:
Genilson alessandro Souza de Nazaré
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 655755

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU
terMo de coModato Nº 300401/2021, Que Entre si cele-
bram a Prefeitura Municipal de Tomé-açu e a Multiconsig Tecnologia 
da informação ltda. comodante: Multiconsig Tecnologia da informa-
ção ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no cNPJ sob o nº 
35.779.179.0001.01, com sede à rua doutor Pedrosa, 151, Sala 2707, 
curitiba - Pr, neste ato representada por seu diretor Vinícius Brizola, 
inscrito no r.G nº 506.297.147-7 SSP/rS e cPf n.º 016.296.610-58, 
domiciliado em curitiba/Pr; comodatária: Prefeitura Municipal de To-
mé-açu, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no cNPJ sob 
o n.º 05.196.530/0001-70, com sede a avenida Três Poderes, nº 738, 
centro, cEP: 68.680-000, Tomé-açu/Pa, neste ato representado pelo 
Exmo. Sr. Prefeito João francisco dos Santos Silva; as partes resolvem 
por este instrumento celebrar o presente contrato de comodato pe-
las seguintes cláusulas e condições: 1. cláusula Primeira - do objeto 
o presente comodato tem como objeto o compartilhamento da cessão 
dos direitos de uso, para a gestão e automatização totalmente via WEB 
(internet), em tempo real, dos descontos facultativos em folha de pa-
gamento e efetuar a gestão da margem consignável dos servidores, no 
momento da aquisição de empréstimos, junto a instituições financei-
ras, doravante denominado Multiconsig, de propriedade da comodante, 
cujas características técnicas, funcionalidades e normas operacionais 
estão detalhadas no presente comodato e no contrato firmado entre 
as instituições financeiras conveniadas com a Prefeitura Municipal de 
Tomé-açu, para concessão de empréstimo, consignado em folha de pa-
gamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Tomé-açu, denomi-
nadas no presente como consignatárias e a Multiconsig, com anuência 
da Prefeitura Municipal de Tomé-açu, com vistas à modernização e con-
trole das rotinas empregadas na sistemática de consignação em folha 
de pagamento objetivando o controle operacional e gerencial efetivo e 
automático das referidas operações de consignações em folha de Paga-
mento. 2. cláusula Segunda - da Vigência a vigência deste comodato é 
de 60 (Sessenta) meses, contados de sua assinatura, com eficácia após 
a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.
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terMo de NotiFicaÇÃo de rescisÃo UNiLateraL de coN-
trato adMiNistratiVo nº 20170232 - PMta. autos de Processo 
licitatório nº 2/2017-1904001 - PMTa. Tomada de Preços nº 007/2017. 
contrato nº 20170232 - PMTa. causa da rescisão: contrato extinto - 
Término da vigência do prazo contratual. fundamento legal: arts. 57, 
inciso ii, 58, inciso ii, 78, inciso i, 79, inciso i, todos da lei fede-
ral nº 8.666/93. O MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU (notificante), com sede à 
avenida Três Poderes, nº 738, nesta cidade, inscrito no cNPJ sob o nº 
05.196.530/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. João francisco dos Santos Silva, brasileiro, solteiro, portador do cPf 
nº 332.125.202-30, podendo ser localizado no endereço onde situa-se a 
Prefeitura Municipal. resolve rescindir unilateralmente, o Termo de con-
trato em referência, o fazendo com amparo legal nos arts. 57, inciso ii, 
58, inciso ii, 78, inciso i, 79, inciso i, todos da lei federal nº 8.666/93, 
bem como por ter a contratada, l. M. c. c. Serviços de construção civil 
ltda, estar descumprido a cláusula oitava - da Vigência e da Validade 
do contrato nº 20170232 e a clásula Primeira do 5º Termo aditivo ao 
contrato nº 20170232, de 28 de abril de 2017, que prorrogou o contrato 
até o dia 27 de abril de 2021, ou seja, Prazo contratual, caracteriza-
do pelo não cumprimento do prazo de vigência do contrato (contrato 
extinto), consoante se depreende dos próprios termos do contrato. a 
contratada neste momento encontra-se executando contrato extinto, 
violando expressa cláusula contratual, o que pode redundar em prejuízo 
ao Município e sobretudo aos seus servidores públicos, posto que tem a 
possibilidade de realizar novo processo de contratação, visando melho-
res preços ao objeto contratual que está lhe sendo prestado. l. M. c. c. 
Serviços de construção civil ltda. cNPJ/Mf nº 19.288.204/0001-06. En-
dereço: Travessa da Matriz, nº 05, Sala 01, bairro centro - cEP 68.445-
000. Barcarena/Estado do Pará, por seu representante legal, Senhor 
luiz cleiton coelho do carmo, portador do cPf/Mf nº 903.998.542-15, 
com endereço residencial na Travessa Matriz, nº 05 - fundos, centro, 
Barcarena, cEP 68445-000, Estado do Pará. Em observância aos pre-
ceitos legais e às cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes, o 
Notificante que vos subscreve, vem formal e respeitosamente Informar 
e Notificar a Rescisão Unilateral do Contrato de Obra de Engenharia Para 
construção da Unidade Básica de Saúde (Ubs), localizada no Bairro 
de alveslândia, no Município de Tomé-açu/Pa, Para atender o fundo 
Municipal de Educação do Município de Tomé-açu, conforme o contrato 
Nº 20172032, consoante Estabelecido no Edital e anexos da licitação 
Identificada Acima, o Fazendo, sobre os seguintes fatos que a seguir 
passa a expor: Notifica-se a rescisão unilateral do Contrato de Obra de 
Engenharia para construção da Unidade Básica de Saúde do bairro de 
alvinlândia para atender o fundo Municipal de Educação do Município de 
Tomé-açu, conforme contrato nº 20170232, considerando o término de 
sua vigência; a cláusula oitava - da Vigência e da Validade do contrato 
nº 20170232 e a cláusula Primeira do 5º Termo aditivo ao contrato nº 
20170232, de 28 de abril de 2017, estipulava que o prazo de vigência 
inicial do contrato de 28 de abril a 31 de novembro de 2017, prorrogou 
até o dia 27 de abril de 2021; o contrato foi assinado no Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Tomé-açu Poder Executivo avenida Três Poderes, 
nº 738 - centro - cEP 68.680-000 - Tomé-açu - Estado do Pará. fones: 
(91) 3727-1339/3727-1162 dia 28 de abril de 2017; Sendo assim, o 
contrato se encontra extinto desde o dia 28 de abril de 2021; face ao 
término da vigência da prestação contratual, conforme previsto no ar-
tigo 78, inciso i, da lei federal nº 8.666/93, constituído está o motivo 
para a rescisão do contrato nº 20170233; Vale ressaltar ainda, que o 
poder público através do prefeito municipal, tem a obrigação primeira 
de fazer cumprir os atos que envolvem a administração pública, po-
dendo ser responsabilizado por eventual omissão, prepondera assim o 
ato motivador da presente rescisão unilateral; Há de observar-se e ter 
a ciência que os atos da administração Pública buscam a satisfação do 
interesse público, e os contratos administrativos possuem e guardam 
características próprias, sendo-as regidas pelos princípios basilares da 
administração Pública, visto no art. 37 da constituição federal; cumpre 
consignar ainda que o término e a rescisão do contrato serão reguladas 
pelos arts. 57, inciso ii, 58, inciso ii, 78, inciso i, 79, inciso i, da lei fe-
deral nº 8.666, de 21/6/93, com alterações decorrentes das leis fede-
rais nos 8.883/94, 9.03295, 9.648/98 e 9.854/99; Para o caso em tela 
poderá mediante regular processo administrativo ser aplicada as sanções 
previstas no edital, contrato e em especial as decorrentes da lei 8.666/93. 
ou ainda deverá em melhor análise o setor competente observar as medi-
das administrativas aplicáveis ao caso de praxe; abre-se o prazo legal de 
05 (cinco) dias úteis para o contraditório e a ampla defesa, nos termos do 

inciso I do art. 109 da Lei Federal 8.666/93; Fique ciente a notificada que 
não deverá efetuar serviços após a notificação; Publique-se o presente ter-
mo no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) e notifique-se imediatamente 
a l. M. c. c. Serviços de construção civil ltda, via correios na modalidade 
de AR-MP; Transitado em julgado, sem manifestação da empresa notifica-
da, providencie a cobrança da multa administrativa, administrativamente 
ou judicial, bem como retornem os autos conclusos, após parecer jurídico 
para deliberar a respeito das demais sanções cabíveis. João francisco dos 
Santos Silva - Prefeito Municipal, em exercício.

Protocolo: 655758

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ULIANÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ULiaNoPoLis
eXtrato de coNtrato
contrato nº 20210156, contratante: Prefeitura Municipal de Ulianópolis 
contratada: M a S lima comercio industria - EPP cNPJ: 83.7698.598/0002-
71 objeto: locação de imóvel para atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal de Planejamento e desenvolvimento do município de Ulia-
nópolis. dispensa nº 017/2021-PMU Valor r$ 16.000,00. Vigência data: 
03/05/2021 à 31/12/2021.

Protocolo: 655761

ParticULares
.

Mad rio GUaMa eireLi, cNPJ nº 18.132.793/0003-20, torna público 
que requereu da SEMMa/Goianésia/Pa lo Proc. nº 068/2021 para desdo-
bro de madeira em tora para serrada em Goianésia/Pa.

Protocolo: 655763

.

.

eMPresariaL
.

a empresa M. aLMeida coMercio e eXPortaÇÃo de Mercado-
rias Ltda com cNPJ: 40.081.852/0001-75, torna público que reque-
reu da SEMaS/Pa, o pedido de licença de operação sob protocolo n° 
2021/12287, para exercer a atividade de comércio atacadista de produtos 
de extração mineral, situado na rod. Pa 483, Km 20, S/Nº, Bairro Vila do 
conde, Município de Barcarena-Pa.

Protocolo: 655773
LiceNÇa de oPeraÇÃo n° 004/2021 coM VaLidade atÉ 
14/04/2021 do eMPreeNdiMeNto eUro coMercio de PeÇas e 
LUBriFicaNtes - eUroLUBs, cNPJ 08.900.798/0001-30, concedida pela 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de Marituba - SEMMa/MariTUBa-Pa, 
para atividade de comércio de lubrificantes com o endereço BR 316, km 10, 
condomínio JM, Galpão 16 a, S/N, São João, cEP 67.200-000, Marituba/Pa 
através do processo N° 013/2021, com protocolo SEMMa n° 0057/2021.

Protocolo: 655791
Pedro Baia NoGUeira torna público que requereu da Secretaria Mu-
nicipal de Meio ambiente - SEMEia a licença de operação através do pro-
cesso nº 506/2021 para a atividade de EXTraÇÃo dE MiNÉrio NÃo ME-
Tálico no município de abaetetuba - Pa.

Protocolo: 655792
alunos concluintes do ensino médio eJa no sistema ead na ins-
tituição ceQP PoteNcia Master sob o  ParEcEr 303/2016 cEE/Pa 
- aUT. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUTUBro dE 2016 iNScriÇÃo do inep 
N° 15168735. alunos concluíram em aBril E Maio de 2021.
1caMila rEiS MaToS 2.carloS daVid oliVEira coSTa 3.daNiElE ESTE-
faNi MoTa PiNTo 4.diEGo BUarGUE EVaNGEliSTa doS SaNToS 5.EdUar-
do JoSÉ TEGaZZiNi 6. EliSEU HallYSoN fErNaNdES foNSEca 7. EVEllYN 
ESTErfaNY aNdradE SilVa 8.GaBriEl frEiTaS da SilVa 9.GaBriEla 
BriTo rEiS dE oliVEira 10.GilMar coSTa doS SaNToS 11.GioVaNNa 
SaNToS NoVaES 12.GUSTaVo HENriQUE doS SaNToS BriTo 13. iGor 
coNcEiÇÃo SaNToS 14. iGor UaNá BEZErra GaSPariM 15. Joao cri-
SoSToMo MarTiNS PiNTo 16.JoÃo MaTEUS fraNÇa doS SaNToS 17.JoSÉ 
aNToNio PiNTo PErEira da SilVa 18.JoSÉ carloS dE JESUS carMo 
19.JoSÉ caSSio doS SaNToS faUSTiNo 20. JUNiclEcio daNTaS doS 
SaNToS 20.KailaNE MacEdo aNdradE 21.KaTiElE loUrENco dE SoUZa  
22.lEaNdro SoUSa dE Sa  23.lEoNardo rocHa doS SaNToS 24.Maria 
doS aNJoS PErEira 25. PaTricia TaYara fErrEira da SilVa 26.PoliaNa 
SilVa dE SaNTaNa 27.rodriGo faUSTiNo dE liMa 28.SaMUEl PiMENTal 
da SilVa 29.SiMoNE da coNcEiÇÃo dE caSTro 30.JacKSoN rodriGo 
SilVa dE Sá 31.SHirlENE PiNTo da SilVa  32.KETElYN rodriGUES Go-
MES  33.JoSE JaciNTo da rocHa JUNior

Protocolo: 655795
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coPNÉrios - cooPeratiVa dos eXtratores de MiNÉrios 
do sUL do ParÁ
cNPJ: 07.715.130/0001-50, torna público que recebeu a renovação de licença 
ambiental de operação (lo) da Secretaria de Meio ambiente e recursos Hídri-
cos de Santa Maria das Barreiras - Pa, oriundo do processo SMB 180008841, 
para extração mineral sob regime de lavra garimpeira (PlG), apresentando a 
entrega da lo nº 014/2021, válida até 26 de abril de 2025.

Protocolo: 655789
cimentos do Brasil s/a - ciBrasa, cNPJ Nº 04.898.425/0002-00, torna 
pública que requereu à Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustenta-
bilidade a renovação de sua licença de operação Nº 12121/2020, prot. Nº 
2021/12404, para a atividade de fabricação de cimento, em capanema/Pa.

Protocolo: 655787
receBiMeNto de LiceNÇa de oPeraÇÃo
a NattUraLi iNdÚstria e coMÉrcio de ÁGUas MiNerais Na-
tUrais Ltda, cNPJ Nº 08.683.921/0001-08, torna público que rece-
beu da Secretaria Municipal da Gestão do Meio ambiente e do Turismo 
SEMMaT- BENEVidES a licença de operação Nº 080/2021, sob ProcESSo 
Nº 048/2021, para a atividade de envase de água mineral, situada na ro-
dovia Br 316, KM 26, S/N, Bairro caJUEiro, BENEVidES- Pa.

Protocolo: 655782
PaGrisa - Pará Pastoril e agrícola s.a.
cNPJ Nº 05.459.177/0001-74 - NirE 15300008727
Extrato ata da reunião do conselho de administração
aos 30/04/2021, às 10 horas, na sede social. convocação e Presença: 
Totalidade dos membros do conselho de administração. Mesa: Presidente: 
Sr. Murilo Villela Zancaner: Presidente do conselho de administração; e 
Secretária: Sra. Priscila Villela Zancaner. deliberações: reeleger os mem-
bros da diretoria, para um mandato de 02 anos: (i) Marcos Villela Zan-
caner, rG 19.333.601-7/SSP/SP e cPf/Mf 181.409.728-78, como diretor 
Presidente; (ii) fernão Villela Zancaner, rG 30.670.688-X/SSP/SP e cPf/
Mf 266.505.448-50, como diretor Vice-Presidente; e (iii) Murilo Villela 
Zancaner, rG 18.099.582/SSP/SP e cPf/Mf 121.589.128-80, como di-
retor Executivo. Encerramento: Nada mais.  Jucepa nº 20000710087 em 
10/05/2021. Maria de fátima cavalcante Vasconcelos - Secretária Geral.

Protocolo: 655817
a BeNeVides ÁGUas s/a - cNPJ/Mf N° 15.887.193/0001-11, torna públi-
co que recebeu da Secretária Municipal de Meio ambiente- SEMMa de Santa 
izabel do Pará, a licença de operação N° 030/2021, para fabricação de águas 
envasadas, com validade até 13/04/2022, localizada na estrada do Bituba, 
sítio Santo antônio, S/N zona rural, município de Santa izabel-Pa.

Protocolo: 655818
a cLaro s.a., inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60, torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEMMa) a licença de 
operação para atividade de torre de telefonia móvel (PaSUr01) localizada 
na Quarta rua, n°835, bairro centro, Soure/Pa, através do n°01/2021.

Protocolo: 655827
PaGrisa - ParÁ PastoriL e aGrÍcoLa s.a.
cNPJ/ME nº 05.459.177/0001-74 - NirE 15.300.008.72-7
Extrato ata da assembleia Geral ordinária
aos 30/04/2021, às 08 horas, na sede social. Publicações: o relatório da 
administração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras foram 
publicados nos jornais doEPa e no Jornal amazônia edição de 15/04/2021. 
convocação: o edital publicado nos jornais doEPa e no Jornal amazônia 
edições de 19, 20 e 21/04/2021. Presenças: 100% do capital social votan-
te. Mesa: Presidente: Sr. Murilo Villela Zancaner; e Secretário: Sr. Marcos 
Villela Zancaner. deliberações: 1. aprovar o relatório da administração, o 
balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Compa-
nhia, todos relativos ao exercício social findo em 31/12/2020. 2. Aprovar 
a destinação do lucro líquido, apurado no montante de r$ 43.709.044,77: 
2.1 r$ 1.664.893,86 para reserva legal; 2.2 r$ 3.674.712,17 para a re-
serva de incentivos fiscais SUdaM; 2.3 r$ 5.709.721,01 para a reser-
va de Subvenção do icMS; 2.4 r$ 5.400.000,00 para a distribuição aos 
acionistas a título de juros sobre o capital próprio; 2.5 r$ 5.639.567,78 
destinados para a distribuição aos acionistas a título de dividendo mínimo 
obrigatório; e 2.6 r$ 21.620.149,95 lançados à conta reserva de reten-
ção de lucros serão distribuídos aos acionistas a título de dividendos. 3. 
r$ 4.132.600,43, aprovar a distribuição do referido valor a título de di-
videndos. 4. aprovar a reeleição dos membros do conselho de adminis-
tração para o mandato de 2021 a 2023: (i) Murilo Villela Zancaner, rG 
18.099.582/SSP/SP e cPf/ME 121.589.128-80; (ii) Priscila Villela Zanca-
ner, rG 15.408.253-SSP-SP e cPf/ME 133.449.418-52; e (iii) lilia Villela 
Zancaner Gomez, rG 44.077.280-1/SSP/SP e cPf/ME 311.487.928-48. 5. 
aprovar a remuneração global anual dos administradores para o exercício 
social/2021. Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, foi en-
cerrada. Jucepa nº 20000710085 em 10/05/2021. Maria de fátima caval-
cante Vasconcelos - Secretária Geral.

Protocolo: 655815

aViso de aNULaÇÃo
a câmara Municipal de anapu - Pa, através de sua Pregoeira, nomeada pela 
PorTaria nº 046/2021 GP/c.M.aNaPU, trona Público a aNUlaÇÃo do Pregão 
Presencial nº 001/2021-01 PMa, com base no princípio da autotutela. WHaNdEi-
loN dE carValHo SaNToS. Vereador/Presidente. anapu 22 de março de 2021.
MEirilaNE dE oliVEira coSTa
Pregoeira

Protocolo: 655802
cÂMara MUNiciPaL de aNaPU/Pa
eXtratos de coNtrato
coNtrato Nº: 012/2021cMa; oriGEM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
001/2021cMa; coNTraTaNTE: cÂMara MUNiciPal dE aNaPU; coNTra-
Tada: a alVES da cUNHa ME inscrito no cNPJ: 14.260.930/0001-99, oB-
JETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa(S) ESPEcialiZada(S) Para forNcE-
ciMENTo dE MaTEriaiS dE coNSUMo (GÊNEroS aliMENTÍcioS, MaTÉ-
rial dE liMPEZa, coPa E coZiNHa) Para aTENdEr aS NEcESSidadES 
da cÂMara MUNiciPal dE aNaPU/Pa; Valor ToTal: 139.629,29 (cento 
e tinta e nove mil seiscentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos); 
ViGÊNcia: 07 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021; daTa da aS-
SiNaTUra: 07 de maio de 2021.
coNtrato Nº: 013/2021cMa; oriGEM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
003/2021cMa; coNTraTaNTE: cÂMara MUNiciPal dE aNaPU; coN-
TraTada: PoSTo ParaNá lTda inscrito no cNPJ: 04.344.941/0003-65, 
oBJETo: contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento 
de combustíveis para atender as necessidades da câmara Municipal de 
anapu/Pa; Valor ToTal: r$ 222.450,00 (duzentos e vinte dois mil, qua-
trocentos e cinquenta reais); ViGÊNcia: 10 de maio de 2021 a 31 de de-
zembro de 2021; daTa da aSSiNaTUra: 10 de maio de 2021.
MarilENE carValHo da SilVa fErrEria
comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 655806
o instituto ailton Pena é uma associação Privada, sem fins lucra-
tivos, fundada em 04/03/2013, localizado na rua Educar, 498 - Tapanã 
- Belém Pa - cEP: 66833-075, que desde então vem prestando serviços 
diversos, como: assistência Social, desporto, Educação, cultura, ciências 
e Tecnologia, Meio ambiente, Saúde, assistência à Moradia. atualmente, 
este instituto é representado por uma comissão Provisória, composta por 
3 associados, que são: Presidente - Zelma do Socorro Nunes Silva. Se-
cretário - Ednildo de freitas Magalhães. Tesoureiro: railton da Silva Pena.

Protocolo: 655830
cooPeratiVa dos GariMPeiros de Moraes aLMeida e traNs-
GariMPeira -cooPertraNs, cNPJ 27.339.736/0001-45, torna pú-
blico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa/
NP, a licença Prévia (l.P.) nº 017/2021, licença de instalação (l.i.) nº 
018/2021, licença de operação (l.o.) nº 019/2021 para extração e be-
neficiamento de minério de ouro para o processo DNPM - 850.306/2021.

Protocolo: 655832
Poder LeGisLatiVo MUNiciPaL
cÂMara MUNiciPaL de saNta BÁrBara/Pa
editaL de iNtiMaÇÃo de JULGaMeNto
o Presidente da câmara Municipal de Santa Bárbara, Estado do Pará, Verea-
dor dênio Bráulio Souza Silva, de acordo com o disposto no art. 202, do re-
gimento interno da câmara Municipal de Santa Bárbara, faz saber ao Senhor 
ciro Souza Góes, ex-prefeito municipal de Santa Bárbara, Estado do Pará, 
que por meio deste EdiTal, com fundamento no art. 5º, inciso lV, da cons-
tituição Federal de 1988, fica intimado a participar e promover sua defesa 
oral pessoalmente ou por meio procurador devidamente habilitado pelo prazo 
máximo de 2(duas) horas, na sessão de julgamento das contas municipais, 
proc. 001/2020 - cMSB, referente ao Exercício financeiro de 1998, de sua 
responsabilidade, que será realizada no dia 20 de maio de 2021, uma quinta-
feira, às 10:00 (dez) horas, no Plenário da câmara Municipal.
Santa Bárbara(Pa), 13 de maio de 2021.
dÊNio BráUlio SoUZa SilVa
Presidente da câmara Municipal de Santa Bárbara/Pa.

Protocolo: 655833
aViso reLeVaNte de retiFicaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 020/2021 - com registro de Preço
o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJETo contratação de Empresa Especializada na locação de Veículo e rádio 
comunicador em atendimento ao SESi-dr-Pa, conforme Edital e anexo i
aBErTUra: 08 de junho de 2021.
local da aBErTUra: rua f, nº 164, 2º andar, bloco B, cEP: 68.515-00 
- Parauapebas-Pa.
Horário da aBErTUra: 10:00 Horas (Horário local).
O edital retificado poderá ser retirado no endereço acima citado, em horá-
rio comercial e ainda
Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - http://fiepa.org.br/
Belém (Pa), 14 de maio de 2021.
NEilToN carNEiro do NaSciMENTo
coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 655835
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Nosso sUPer, cNPJ: 10.999.791/0001-69 torna público que está dando 
entrada na renovação de sua licença de operação junto à SEMMa - Tucuruí/
Pa, para atividade de: comércio Varejista de Mercadorias em Geral.

Protocolo: 655836
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 028/2021 - com registro de Preços
o seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de materiais para os diversos cursos (mecânica, 
refrigeração, química, construção civil, cozinheiro industrial, marce-
naria, corte e costura e modelista) para atendimento das Necessida-
des do SENai-dr/Pa, conforme Edital e anexo i. Saldo das concor-
rências - SrP 032/2020, 033/2020 e 006/2021.
aBErTUra: 08 de junho de 2021.
local da aBErTUra: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
Horário da aBErTUra: 15:00 Horas (Horário local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/
Belém (Pa), 14 de maio de 2021.
NEilToN carNEiro do NaSciMENTo
coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 655837
sUPerMercado VeNde Mais, cNPJ: 39.966.388/0001-15 torna pú-
blico que está dando entrada na sua licença de operação junto à SEMMa - 
Tucuruí/Pa, para atividade de comércio Varejista de Mercadorias em Geral.

Protocolo: 655838
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 030/2021
o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços 
de Manutenção Preventiva e corretiva em Equipamentos odontológicos, 
conforme Edital e anexo i
aBErTUra: 02 de junho de 2021.
local da aBErTUra: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Nazaré/
Belém do Pará.
Horário da aBErTUra: 15:00 Horas (Horário local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/
Belém (Pa),14 de maio de 2021.
NEilToN carNEiro do NaSciMENTo
coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 655850
a aQUa ProJetos e coNstrUÇÕes Ltda, cNPJ: 08.633.813/0001-
20 recebeu da SEMaS/Pa, a licença de operação N° 12.757/2021 para ati-
vidade de Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios 
de água, e poços tubulares e serviços fitossanitários/domissanitários com 
utilização de controle de pragas e vetores.
Processo: N° 2021/00000012.295.

Protocolo: 655852
cÂMara MUNiciPaL de aNaJÁs - aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 03/2021/cMa-a câmara Municipal de ana-
jás - Pa, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial de menor valor por item, cujo objeto é a contratação de empresa 
para realizar serviços de locação de transporte fluvial. Data da abertura: 
27/05/2021 às 09:00. a sessão será realizada no Prédio da câmara Muni-
cipal de anajás na aV. Barão do rio Branco, nº 27 - cENTro, aNaJáS - Ma-
raJÓ - Pará, cEP 68810-000, outras informações serão dadas no mesmo 
endereço. clauber Barros fernandes - Pregoeiro
PreGÃo PreseNciaL Nº 04/2021/cMa-a câmara Municipal de ana-
jás - Pa, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presen-
cial de menor valor por item, cujo objeto é a contratação de empresa para 
fornecimento de material de construção. data da abertura: 27/05/2021 às 
12:00. a sessão será realizada no Prédio da câmara Municipal de anajás na 
aV. Barão do rio Branco, nº 27 - cENTro, aNaJáS - MaraJÓ - Pará, cEP 
68810-000, outras informações serão dadas no mesmo endereço. clauber 
Barros fernandes - Pregoeiro

Protocolo: 655853
GaBrieLLY’s restaUraNte eireLi, cNPJ: 28.750.952/0001-41 torna 
público que está dando entrada na sua licença de operação junto à SEMMa 
- Tucuruí/Pa, para atividade de restaurante e Similares.

Protocolo: 655848
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